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1. Par 01.07.2021. pagaidu admi-
nistrācijas lēmuma Nr. 1.1 „Par saistošo 
noteikumu projekta „Varakļānu novada 
pašvaldības nolikums” pieņemšanu” at-
celšanu

2. Par Varakļānu novada pagaidu 
administrācijas nolikuma apstiprināša-
nu

3. Par publisko apspriešanu par 
Varakļānu novada apvienošanos ar ap-
kārtējiem novadiem

2021. gada 5. augustā izsludināt 
publisko apspriešanu par Varakļānu 
novada apvienošanos ar apkārtējiem 
novadiem Administratīvi teritoriālās re-
formas ietvaros, informāciju publicējot 
Varakļānu novada pašvaldības mājas-
lapā www.varaklani.lv un vietējā avīzē 
„Varakļōnīts”.

4. Par naudas balvas piešķiršanu 
nozīmīgā dzīves jubilejā.

5. Par Sociālās dzīvojamās mājas 
īres līgumu pagarināšanu.

6. Par īres līguma pagarināšanu.
7. Par sociālā dzīvokļa statusa pie-

šķiršanu.
8. Par dzīvojamās telpas īres tiesī-

bu piešķiršanu.
9. Par reģistrēšanu pašvaldības pa-

līdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā.
10. Par zemes nomu.
11.   Par zemes nomu Rīgas iela 69, 

Varakļāni, Varakļānu nov.
12. Par zemes ierīcības projekta ze-

mes vienību robežu pārkārtošanai  ap-
stiprināšanu.

13. Par nekustamā īpašuma „Burt-
nieki” zemes vienību atdalīšanu un pie-
vienošanu citam īpašumam.

14. Par konkursu „Gaismas zieds 
2021”.

15. Par izklaides pasākuma „Nova-
da Leģendu kauss 4. posma „Ciemos uz 
Varakļānu novadu”” rīkošanu.

16. Par pensionāru biedrības „Pīlā-
dzītis” iesnieguma izskatīšanu.

17. Par biedrības „Pieaugušo attīs-
tības projekts” iesnieguma izskatīšanu.

18. Par izmaiņām Varakļānu nova-
da vēlēšanu komisijas sastāvā.

19. Par pārstāvja deleģēšanu Lat-
gales plānošanas reģiona padomei.

Deleģēt Varakļānu novada pašval-

VARAKĻĀNU  NOVADA  PAGAIDU 
ADMINISTRĀCIJAS SĒDE

dības pagaidu administrācijas vadītāju 
Māri Justu pārstāvēt Varakļānu novada 
pašvaldību Latgales plānošanas reģio-
na Attīstības padomē ar padomdevēja 
tiesībām.

20. Par izmaiņām Bāriņtiesas sa-
stāvā.

1. Iekļaut Bāriņtiesas locekļu sastā-
vā Daci Mežsargu.

21. Par Varakļānu novada vēlēšanu 
komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju 
locekļu atalgojuma apmēru.

1. Noteikt Varakļānu novada vē-
lēšanu komisijas locekļiem sekojošu 
stundas samaksas likmi par darbu do-
mes vēlēšanu sagatavošanā un sarīko-
šanā 2021. gada 11. septembrī:

1.1. novada komisijas priekšsēdē-
tājam – 4,75 EUR/ stundā;

1.2. novada komisijas sekretāram – 
4,50 EUR/ stundā;

1.3. novada komisijas loceklim –  
3,20 EUR/ stundā.

2. Noteikt Varakļānu novada vēlē-
šanu iecirkņu komisiju locekļiem šādu 
stundas samaksas likmi par darbu Va-
rakļānu novada domes vēlēšanu saga-
tavošanā un sarīkošanā 2021. gada 11. 
septembrī:

2.1. iecirkņa komisijas priekšsēdē-
tājam – 4,40 EUR/ stundā;

2.2. iecirkņa komisijas sekretāram 
– 4,20 EUR/ stundā;

2.3. iecirkņa komisijas loceklim – 
3,20 EUR/ stundā.

3. Darba samaksu veikt par faktiski 
nostrādātajām kopējām stundām.

4. Atļaut Varakļānu novada vēlēša-
nu komisijas priekšsēdētājai slēgt līgu-
mus ar citu amatu veicējiem par līgum-
cenu Varakļānu novada domes vēlēša-
nu sagatavošanai un sarīkošanai.

22. Par Varakļānu Mūzikas un 
mākslas skolas sniegto maksas pakal-
pojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Apstiprināt Varakļānu Mūzikas un 
Mākslas skolas sniegto maksas pakal-
pojumu izcenojumus saskaņā ar pieli-
kumu Nr.1.

23. Par Saistošo noteikumu Nr. 3 
„Grozījumi 27.01.2021. saistošajos no-
teikumos Nr.1 „Par Varakļānu novada 
pašvaldības 2021. gada budžetu”” ap-
stiprināšanu.

24. Par programmas „Atbalsts 

bērnu un jauniešu nometņu organi-
zēšanai” Varakļānu novadā nolikuma 
apstiprināšanu un projektu vērtēšanas 
komisijas izveidi.

1. Apstiprināt nolikumu program-
mas „Atbalsts bērnu un jauniešu no-
metņu organizēšanai” konkursa izslu-
dināšanai.

2. Izveidot Varakļānu novada paš-
valdības atklāta projektu konkursa 
„Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu 
organizēšanai” Varakļānu novadā ie-
sniegumu vērtēšanas komisiju šādā 
sastāvā:

komisijas priekšsēdētāja – Aija 
Ščucka – projektu vadītāja;

komisijas priekšsēdētājas vietnieks 
– Nauris Lazda – pagaidu administrāci-
jas loceklis;

komisijas sekretāre – Dina Inķēna – 
pagaidu administrācijas locekle.

03.08.2021.    
Nr. 3

1. Par Varakļānu novada domes 
10.06.2021. ārkārtas sēdes lēmuma 
Nr. 6.2 precizējumu.

2. Par Varakļānu Mūzikas un māks-
las skolas investīciju projekta „Jauno 
tehnoloģiju ieviešana Varakļānu Mūzi-
kas un mākslas skolā” valsts budžeta 
aizņēmuma saņemšanai apstiprināša-
nu.

3. Par pašvaldības pārstāvju izvir-
zīšanu LPS komitejās un apakškomite-
jās.

1. Deleģēt sekojošus Varakļānu 
novada pašvaldības pārstāvjus šādās 
LPS komitejās un apakškomitejās:

1.1. Finanšu un ekonomikas komi-
tejā – pagaidu administrācijas vadītāju 
Māri Justu;

1.2. Reģionālās attīstības un sadar-
bības komitejā – pagaidu administrāci-
jas vadītāju Māri Justu;

1.3. Tautsaimniecības komitejā un 
tās apakškomitejās – pagaidu adminis-
trācijas locekli Nauri Lazdu;

1.4. Veselības un sociālo jautāju-
mu komitejā – pagaidu administrācijas 
locekli Dinu Inķēnu;

1.5. Izglītības un kultūras komitejā 
un tās apakškomitejā – Varakļānu kul-
tūras nama noformēšanas mākslinieci 
– Zani Kanču.

2. Par pieņemto lēmumu informēt 
Latvijas Pašvaldību Savienību.

M. Justs,
Pagaidu administrācijas vadītājs

L. Nagle,
Lietvede
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Paziņojums par publisko apspriešanu: Varakļānu novada 
apvienošanās ar apkārtējiem novadiem, administratīvi 
teritoriālās reformas mērķu sasniegšanai 

Varakļānu novada pagaidu admi-
nistrācija 29.07.2021. pieņēma lēmu-
mu Nr. 3. (sēdes protokols Nr. 2.3.§.) 
„Izsludināt publisko apspriešanu par 
Varakļānu novada apvienošanos ar 
apkārtējiem novadiem administratīvi 
teritoriālās reformas ietvaros”.

Publiskās apspriešanas periods 
noteikts no 2021. gada 27. augusta 
līdz 27. septembrim. 

Publiskās apspriešanas sanāksme 
notiks Zoom platformā 2021. gada 
23. septembrī. 

Sanāksmes laiks, kārtība: (tiks ie-
vietots 27. augustā ), saite uz sanāks-
mi: (tiks ievietots 16. septembrī)

Publiskajā apspriešanā tiek aicinā-
ti piedalīties, izteikt viedokli Varakļānu 
novada iedzīvotāji, uzņēmēji, iestāžu 
darbinieki, organizāciju pārstāvji, paš-
valdības pakalpojumu saņēmēji un 
sadarbības partneri, peronas, kuras 
nodarbinātas, kuru īpašumā, lietoša-
nā atrodas īpašums Varakļānu nova-
dā (mērķgrupa).

Interesentiem, kuri vēlas piedalī-
ties un izteikt viedokli sanāksmē, jāpie-
sakās, iesniedzot reģistrācijas anketu 
līdz 16. septembrim: (tiks ievietota 27. 
augustā). Apstiprinājums sanāksmes 
dalībai vai atteikums tiks nosūtīts līdz 
20. septembrim uz anketā norādīto 
e-pastu. Dalībniekiem pieslēdzoties 
sēdes tiešsaitē, dalība atļauta video-
konferences režīmā (ar attēlu), norā-
dot vārdu un uzvārdu. 

Klausītājiem sanāksmes videokon-
ferenci vērot būs iespējams tiešsaistē 
Varakļānu pašvaldības mājas lapā. 

Publiskās apspriešanas sanāksmes 
videokonference, saistītie dokumenti, 
kopsavilkums ar rezultātiem – sabied-
rības iebildumi un priekšlikumi – tiks 
publicēti Varakļānu novada pašvaldī-
bas interneta vietnē, sadaļā „Sabiedrī-
bas līdzdalība”: www.varaklani.lv. 

Balstoties uz „Administratīvo teri-
toriju un apdzīvotu vietu likums” 30. 
pantu, Varakļānu novada pašvaldība 
organizē publisko apspriešanu par 
Varakļānu novada apvienošanos ar 
apkārtējiem novadiem administratīvi 
teritoriālās reformas mērķu sasnieg-
šanai, plānojot apvienošanos īstenot 
kā sadarbības formu ar apkārtējiem 
novadiem primāri civilās aizsardzības, 
izglītības un atkritumu apsaimnieko-
šanas jomā. Publiskajai apspriešanai 
virzītais plānojums un publiskās ap-
spriešanas sanāksmes kārtībā ietverti 
jautājumi, kuri tieši skar administratī-
vās teritorijas reformu un pašvaldības, 
tās institūciju kompetenci. 

Publiskās apspriešanas mērķis 
ir noskaidrot mērķgrupas viedok-
li, intereses attiecībā uz  Varakļā-
nu novada pašvaldības redzējumu 
par pašvaldības darbību, autono-
mo funkciju īstenošanu, kā redzē-
jums skaidrots „Varakļānu novada 
pašvaldības darbības plānojums, 
īstenojot administratīvi teritoriā-
lās reformas mērķu sasniegšanu, 
saglabājot Varakļānu novada ad-
ministratīvās teritorijas robežas”, 
īstenojot piekritīgā plānošanas re-
ģiona attīstības stratēģiju, Latvijas 
Republikas normatīvo aktu prasī-

bas, administratīvi teritoriālās re-
formas vadlīnijas, uzdevumus un 
izstrādes mērķus: izveidot ekono-
miski attīstīties spējīgu administratī-
vo teritoriju ar vietējo pašvaldību, kas 
spēj nodrošināt tai likumos noteikto 
autonomo funkciju izpildi salīdzināmā 
kvalitātē un pieejamībā un sniegt ie-
dzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus 
par samērīgām izmaksām.

Ar publiskās apspriešanas pazi-
ņojumu, sanāksmes kārtību un plā-
nojumu iespējams iepazīties:

elektroniskā veidā pašvaldī-1. 
bas interneta vietnē www.varaklani.lv;

drukātā formātā Varakļānu 2. 
pilsētas bibiliotēkā, Murmastienes un 
Stirnienes bibiliotēkā;

drukātā formātā vietējā avīzē 3. 
„Varakļōnīts”.

Priekšlikumus un iebildumus 
iespējams iesniegt rakstveidā līdz 
2021. gada 27. septembrim (saņem-
šanas datums):  1.  nosūtot pa pastu 
vai ievietojot pastkastē Varakļānu no-
vada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Vara-
kļāni, Varakļānu novads, LV-4838;

2. elektroniski parakstītu iesnie-
gumu nosūtot uz e-pastu varaklani@
varaklani.lv. 

Informācija par publisko ap-
spriešanu un konsultāciju pie-
teikšana sazinoties ar Varakļānu 
novada pašvaldības juristi Ēriku 
Jermanovu pa tālruņa nr. 64860840,  
e-pasts: erika.jermanova@varaklani.lv

Cienījamie deputāti!

Kā Varakļānu novada iedzīvotājs 
vēršos pie Jums saistībā ar Administra-
tīvi teritoriālās reformas likumprojek-
ta pieņemšanas gaitā Saeimā izvērsto 
dezinformācijas kampaņu, kurā esat 
tikuši aicināti balsot par Varakļānu 
novada iekļaušanu Rēzeknes novadā, 
nevis Madonas novadā.

Vēlos Jūs informēt, ka šo dezinfor-
māciju izplata šaura personu grupa, 

Latvijas Republikas Saeimas frakcijām un deputātiem
kurai nav nekādu pilnvaru rīkoties Va-
rakļānu novada iedzīvotāju vārdā.

Varakļānu novads jau izsenis ir vei-
dojis savu infrastruktūru un ikdienas 
dzīvi Madonas virzienā un administra-
tīvi teritoritoriālās reformas rezultātā 
vēlas iekļauties topošajā Madonas 
novadā. Šī vēlme nepārprotami ap-
stiprināta pēc Saeimas ATR komisijas 
prasības notikušajā oficiālajā novada 
iedzīvotāju aptaujā, kurā 84,24% no-
vadā reģistrēto iedzīvotāju pauda savu 

izvēli par labu Madonas novadam.
Varakļānu novada iedzīvotāji ir 

sašutuši, ka tiek izplatītas nepatiesas 
un viltus ziņas, ka, iekļaujoties topoša-
jā Madonas novadā, tiks apdraudēta 
latgaliešu valodas izmantošana. Kopš 
1963. gada, kad Varakļāni tika iekļauti 
toreizējā Madonas rajonā, ir pagājuši 
teju 60 gadu, bet par to, ka, atrodoties 
vienā administratīvā vienībā ar Ma-
donu, latgaliskā identitāte nav tikusi 
apdraudēta, liecina 2011. gada tautas 
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skaitīšanas rezultāti: Vara-
kļānu novadā 67% iedzīvo-
tāju ikdienā lieto latgaliešu 
valodu.

Varakļānu novads ir 
Top4 sakoptāko un apstrā-
dāto zemju ziņā visā Latvijā. 
Arī pēc atsevišķa Varakļānu 
novada izveides iepriekšē-
jās administratīvi teritoriā-
lās reformas rezultātā visa 
novada saimnieciskā dzīve 
bijusi orientēta Madonas 
novada virzienā, visi iedzī-
votājiem nepieciešamie 
valsts sniegtie pakalpojumi 
pieejami Madonā, līdz ar to, 
turpmāk  iekļaujoties jau-
najā Madonas novadā, ne-
radīsies nekādas papildus 
izmaksas, taču ja Varakļānu 
novads tiks iekļauts Rēzek-
nes novadā, paredzamas 
miljonos eiro mērāmas iz-
maksas no valsts un pašval-
dību budžetiem, lai pārkār-
totu pilnīgi visas Varakļānu 
novada ikdienas dzīves for-
mas. Kurš to fi nansēs? Uz šo 
jautājumu dezinformācijas 
kampaņas īstenotāji atbil-
des nesniedz. 

Atgādināšu, ka Saeimas 
deputāti 3. lasījumā nobalsoja par 
Administratīvo teritoriju un apdzīvo-
to vietu likuma priekšlikumu Nr. 7, ko 
iesniedzis Valsts prezidents E. Levits, – 
tas paredz: „Iedzīvotāju kopīgās iden-
titātes stiprināšanai un kultūrvēsturis-
kās vides saglabāšanai un ilgtspējīgai 
attīstībai pilsētu un pagastu piederību 
latviešu vēsturiskajām zemēm — Vi-
dzemei, Latgalei, Kurzemei, Zemgalei 
un Sēlijai – regulē atsevišķs likums”, 
nevis šobrīd izskatāmais Adminis-
tratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likums! Varakļānu kultūrvēsturisko 
identitāti Saeimas deputātiem būs ie-
spēja stiprināt ar šo atsevišķo topošo 
likumprojektu, bet administratīvi teri-
toriālās reformas kontekstā Saeimas 
deputātiem ir pienākums respektēt 
novada iedzīvotāju pausto gribu sa-
glabāt esošo infrastruktūru un ciešās 
ekonomiskās saites ar Madonas nova-
du, kā arī veicināt novada ekonomisko 
izaugsmi.

Ja Varakļānu novads netiek ie-
kļauts Madonas novadā, tad novada 

Latvijai!”–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 
– 11,92% (J. Dombrava, R. Dzintars,       
I. Mūrniece, R. Naudiņš);

Jaunā VIENOTĪBA – 6,85%     - 
(A. Latkovskis, I. Lībiņa-Egnere);

„- Saskaņa” sociāldemokrātis-
kā partija – 4,46% (J. Ādamsons, S. Dol-
gopolovs, E. Papule).

Ja Jūs balsosiet saskaņā ar iedzī-
votāju izvēli iekļauties Madonas no-
vadā, iedzīvotāji nākamajās Saeimas 
vēlēšanās paliks uzticīgi Jums! Ja Jūs 
nodosiet savus vēlētājus un iekļausiet 
Varakļānu novadu Rēzeknes novadā, 
šī uzticība tiks sagrauta un vairs nekad 
neatjaunosies.

Varakļānu novada iedzīvotāju 
vārdā aicinu Jūs nepakļauties šauras 
personu grupas spiedienam un bal-
sot par Varakļānu novada iekļauša-
nu Madonas novadā.

Ar cieņu,
Viktors Vilkaušs

Varakļānu novada iedzīvotājs
2020. gada 27. maijā

iedzīvotājiem ir juridisks pamats vēr-
sties un uzvarēt Satversmes tiesā par 
pretrunām un nekonsekvencēm, kas 
iestrādātas Administritatīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likumā.

2018. gadā notikušajās Saeimas 
vēlēšanās, kurās neviens politiskais 
spēks nestartēja ar plānu pievienot 
Varakļānu novadu Rēzeknes nova-
dam, Varakļānu novada iedzīvotāji uz-
ticēja savas intereses pārstāvēt:

Jaunā konservatīvā partija – - 
19,93%  (no Vidzemes vēlēšanu  ap-
gabala Saeimā ievēlēti D. Beitnere-Le 
Galla, J. Bordāns, A. Muižniece, E. Zālī-
te-Grosa, N. Žunna);

Politiskā partija - „KPV LV” – 
14,43% (A. Blumbergs, I. Krapāne, L. 
Liepiņa, K. Sprūde);

Attīstībai/Par! – 14,31% - 
(I. Ikstena, A. Pabriks, D. Rukšāne-
Ščipčinska, A. Skride);

Zaļo un Zemnieku savienība - 
– 13,14% (R. Bergmanis, A. Krauze, M. 
Kučinskis);

Nacionālā apvienība - „Visu 
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Politiskās iniciatīvas forums
DEMOKRĀTIJA UN IDENTITĀTE
2021. gada 20. augustā, plkst. 

14.00
Varakļānu kultūras namā
Šā gada 20. augustā plkst 14.00 

Varakļānu novada iedzīvotāji rīkos 
pilsoniskās identitātes forumu „De-
mokrātija un identitāte”.

Varakļānu novada gadījums ad-
ministratīvi teritoriālās reformas un 
Satversmes tiesas sprieduma saka-
rībā ir ne tikai pievērsis visas Latvijas 
uzmanību, bet spilgti raksturo poli-
tiskās varas un tautas atsvešinātības 
problēmas visā Latvijā. Tam seko citas 
krīzes - konstitucionālā, parlamentārā, 
politiskās līdzdalības, tiesiskuma u.c.

Saeimas deputāti, pieņemot lē-
mumus, kas būtiski ietekmēs mūsu 
dzīvi, līdz šim ir vairījušies no tiešas un 
atklātas sarunas ar mums. Tālab mēs 
paši rosinām sarunu par Latvijas cil-
vēkiem un valstij būtiskiem nākotnes 
jautājumiem.

Novadu reformas kontekstā asi 
iezīmējās domstarpības demokrātijas 
un identitātes jautājumos – politiķu 
idejiskie pieņēmumi nereti nonāca pil-
nīgā pretrunā ar cilvēku patieso dzīvi 
un vēlmēm. Varakļānu gadījums ir ti-
kai viens stāsts, kurā visas Latvijas cil-
vēki atpazīst savas dzīves problēmas.

Foruma mērķis – uz Varakļānu ga-
dījuma piemēra aktualizēt un uzturēt 
dienas kārtībā visai Latvijai aktuālus 
jautājumus. Aicināt ieklausīties Vara-
kļānu novada iedzīvotāju vēlmēs - no-
vada piederību izlemt pašiem.

Sarunās aicinām piedalīties de-
mokrātijas un identitātes jautājumu 
pētniekus, nevalstisko organizāciju 
pārstāvjus, Valsts prezidenta pārstāvi, 
Saeimas deputātus un citus interesen-
tus.

Forums notiks divās kārtās. Pir-
majā kārtā galveno uzmanību iece-
rēts veltīt demokrātijas jautājumiem, 
otrajā, kas notiks 2021. gada nogalē 
vai 2022. gada sākumā, atkarībā no 
pandēmijas situācijas, identitātes jau-
tājumiem. Dalība forumā iespējama 
gan klātienē, gan attālināti. Precizēta 
foruma norises darba kārtība tiks no-
sūtīta vēlāk.

Forumu rīko biedrība „Varakļõ-
nīts” un Varakļānu novada Kultūrizglī-

tības atbalsta biedrība.
Mediju pārstāvji, kas vēlas atspo-

guļot foruma norisi, lūgti sūtīt savus 
pieteikumus uz šādu e-pasta adresi: 
ainajaunzeme@inbox.lv līdz 20. au-
gustam, norādot žurnālista vārdu, 
uzvārdu, ieņemamo amatu, kontakt-
informāciju, Covid-19 drošu sertifikā-
tu, kā arī medija atbildīgā redaktora 
kontaktinformāciju. Iepriekš nereģis-
trētiem mediju pārstāvjiem iekļuve 
pasākumā nebūs iespējama. Attālināti 
pasākuma norisei varēs sekot iepriekš 
pieteiktie mediju pārstāvji, piekļuves 

saite tiks izsūtīta pusstundu pirms fo-
ruma sākuma.

Rūpēs par pasākuma dalībnie-
ku epidemioloģisko drošību, foruma 
rīkotāji patur tiesības atteikt mediju 
pārstāvju dalību pasākumā, ja pieteik-
to dalībnieku skaits pārsniegs valstī 
pieļautos epidemioloģiskās drošības 
nosacījumus.

Informāciju sagatavoja:
Aina Jaunzeme,

E-pasts : ainajaunzeme@inbox.lv
Tel. 26763085
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2021. gada 11. septembrī, Varakļā-
nu novadā notiks novada domes vēlē-
šanas. Varakļānu novada domē  būs 
jāievēl 15 deputāti.  

Varakļānu novada domes vēlēša-
nās vēlētājiem tiks nodrošināta iespē-
ja balsot jebkurā savas pašvaldības 
vēlēšanu iecirknī. Vēlēšanu iecirknī vē-
lēšanu komisijas darbinieks noskenēs 
vēlētāja pasi vai personas apliecību un 
pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts at-
tiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā 
un reģistrā jau nav atzīmes par viņa 
piedalīšanos vēlēšanās. Ja vēlētājam 
būs tiesības balsot, vēlēšanu iecirkņa 
komisija balsotāju reģistrēs elektronis-
kajā vēlētāju reģistrā un papildus ziņas 
par vēlētāju ierakstīs balsotāju saraks-
tā, kur vēlētājs parakstīsies par vēlēša-
nu materiālu saņemšanu.

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties Varakļānu 

novada domes vēlēšanās ir Latvijas 
un Eiropas Savienības dalībvalstu pil-
soņiem no 18 gadu vecuma, kuri ir 
reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašval-
dības administratīvajā teritorijā vismaz 
90 dienas pirms vēlēšanu dienas  (šā 
gada 13. jūnijā) vai kuriem attiecīgajā 
pašvaldībā pieder likumā noteiktā kār-
tībā nekustamais īpašums, ja no 2. au-
gusta līdz 2. septembrim  reģistrēsies 
balsošanai šajā vēlēšanu apgabalā.

Vēlēšanās tiks izmantots tiešsais-
tes vēlētāju reģistrs vēlēšanu iecirkņos, 
kas vēlētājiem ļaus balsot jebkurā sa-
vas pašvaldības vēlēšanu iecirknī. Vē-
lēšanu iecirkņu saraksts pieejams Cen-
trālās vēlēšanu komisijas tīmekļvietnē.

Savukārt savu vēlēšanu apgabalu 
vēlētāji var noskaidrot, Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-
pakalpojumā „Vēlēšanu apgabala no-
skaidrošana” vai arī pa uzziņu tālruni 
67049999.

Līdz 2. septembrim vēlētāji tieš-
saistē PMLP e-pakalpojumā „Vēlēšanu 
apgabala noskaidrošana un maiņa” vai 
klātienē Varakļānu novada dzīvesvie-
tas deklarēšanas iestādē varēs mainīt 
savu vēlēšanu apgabalu, ja vēlas bal-
sot vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem 
pieder nekustamais īpašums. Pēc šī 
datuma vēlēšanu apgabalu mainīt nav 
iespējams.

Balsošanas kārtība
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašval-

dību vēlēšanu dienā, 11. septembrī, būs 
no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs 
izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš.

Iepriekšējā balsošana notiks:
- pirmdien, 6. septembrī, no plkst. 

16.00 līdz 20.00;
- ceturtdien, 9. septembrī, no plkst. 

9.00 līdz 16.00;
- piektdien, 10. septembrī, no plkst. 

13.00 līdz 20.00.
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ 

nevar nokļūt iecirknī, no 6. septembra 
varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās 
vietā. Šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs 
vēlēšanu dienā atradīsies sava iecirkņa 
teritorijā.

Lai mazinātu vīrusa infekcijas Covid-
19 izplatības riskus, vēlētājiem vēlēšanu 
iecirkņos jāievēro drošības pasākumi - jā-
ietur divu metru distance, jādezinficē ro-
kas, jāvelk sejas maska, kā arī aicinām lie-
tot savu pildspalvu. Ja vēlētājam nebūs lī-
dzi, vienreizlietojamo sejas masku un 
pildspalvu varēs saņemt iecirknī. 

Balsošanas dokumenti
Lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās, 

nepieciešams personas apliecinošs do-
kuments.

Varakļānu novadā pašvaldību vē-
lēšanās darbosies trīs vēlēšanu iecir-
kņi:

Nr. 657 Varakļānu kultūras nams, 
kura atrašanās vieta 1. Maija laukums 4, 
Varakļāni, Varakļānu novads;

Nr. 671 Murmastienes kultūras 
centrs, kura atrašanās vieta Jaunatnes 
iela 14, Murmastiene, Murmastienes 
pag., Varakļānu novads;

Nr. 676 Stirnienes tautas nams, kura 
atrašanās vieta Stirnienes muiža 2, Vara-
kļānu pag., Varakļānu novads.

 
Vairāk informācijas par 2021. gada 

pašvaldību vēlēšanu kārtību – www.cvk.lv. 
Vēlētāji ar iesniegtajiem kandidātu 

sarakstiem, priekšvēlēšanu program-
mām un ziņām par kandidātiem var ie-
pazīties tīmekļvietnē - https://vrd2021.
cvk.lv/.

 
Varakļānu novada vēlēšanu  komisijas 

priekšsēdētāja
 Aija Ščucka, tel. 27790015

11. septembrī Varakļānu novada 
pašvaldības vēlēšanasAINA KRAUJIETE

(1923 – 2007)

Aina Kraujiete  (īstajā vār-
dā Aina Asja Kraujīte, precējusies 
Neimane) dzimusi 1923. gada 15. 
augustā  Varakļānos. Lielāko dzī-
ves daļu pavadījusi ASV.

A. Kraujiete beigusi  Rīgas 1. 
valsts ģimnāziju (1940), studēju-
si LU Medicīnas fakultātē. 1944. 
gadā devusies bēgļu gaitās uz Vā-
ciju, studējusi medicīnu J. V. Gētes 
universitātē. 1948. gadā izceļojusi 
uz Kanādu. 1953. gadā pārcēlusies 
uz Ņujorku, ASV. Strādājusi vēža 
pētniecības institūtā, kā arī Ko-
lumbijas un Ņujorkas pilsētas uni-
versitātē par elektronmikrosko-
pisti. No 1975. gada piedalījusies 
žurnāla „Jaunā Gaita" veidošanā. 
Viņas dzīvesbiedrs bija latviešu 
trimdas žurnālists un publicists 
Viktors Neimanis (1921—1994).

30. gadu beigās pirmās publi-
kācijas žurnālā „Skolu Dzīve". Re-
gulāri publicējusi dzeju no 1951. 
gada trimdas izdevumos „Laiks", 
„Jaunā Gaita", „Latvija Amerikā" un 
citos. Izdotas sešas dzejoļu grāma-
tas, Latvijā publicēta neliela izlase 
„Jau čūsku ritulis ris...".  Kraujietes 
dzejā atklājas mākslinieka un laik-
meta konflikts, trimdinieka tiek-
sme rast atbalsta punktus vēstu-
riskajās paralēlēs, latviešu tautas 
likteni tēlojot cikliskās pārmaiņās. 
Saņēmusi Zinaīdas Lazdas balvu 
(1965), PBLA Kultūras fonda balvu 
(1975, 1987). Atdzejojusi latviski 
amerikāņu modernisma autoru 
dzeju.

A. Kraujiete  mirusi 2007. gada 
11. novembrī Ņujorkā.

Līga Osipova
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Programma
Latvijas Zemnieku savienības ko-

mandas mērķis ir attīstīts novads, kur 
katra iedzīvotāja intereses ir vienlīdz 
svarīgas.

Mūsu turpmāko darbu raksturo 
pieredze, jaunības degsme, cieņpilna 
attieksme pret latgaliskajām, tradicio-
nālajām kultūras, dabas un ģimenes 
vērtībām.

 Kopīgiem spēkiem, vadoties pēc 
demokrātijas principiem, ieklausoties 
iedzīvotāju vairākuma viedokļos, tur-
pināsim novada izaugsmi. Lai labums 
būtu ikvienam, tiks plānveidīgi un līdz-
svaroti attīstīta gan pilsēta, gan lauku 
teritorija, ko aptver 2 pagasti.

 Katra Varakļānu novada vieta – tā 
ir pērle, kura ir unikāla gan ar vietējās 
kopienas kultūras dzīvi un tradīcijām, 
gan ar kultūrvēsturiskajiem apskates 
objektiem. Tā ir mūsu kopējā bagātī-
ba, kuru mudināsim ieraudzīt un par 
kuru visi kopā ar lepnumu runāsim un 
rādīsim citiem.

Mūsu mērķis ir stiprs novads, 
tādēļ esam gatavi sadarboties ar ie-
dzīvotājiem, uzņēmējiem, lauksaim-

„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
Kandidāts Kārtas Nr. 

sarakstā
Dzimšanas 

gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Janīna Grudule 1 1958 Varakļānu novada pašvaldība Lauksaimniecības konsultante
Edgars Kokars 2 1983 Z/S „Kalnu mājas" Īpašnieks
Ilze Marinska 3 1972 Varakļānu novada muzejs Krājumu glabātāja
Māris Gruduls 4 1966 Varakļānu mūzikas un mākslas skola Remontstrādnieks
Jānis Mozga 5 1970 Varakļānu novada pašvaldība Murmastienes un Varakļānu 

pagastu pārvaldes vadītājs
Margarita Selicka 6 1968 Varakļānu vidusskola Skolotāja
Kārlis Zeimuls 7 1959 SIA „Ripo" Valdes loceklis
Māris Pauniņš 8 1977 SIA „Liepas AP" Darbu vadītājs
Madara Kļaviņa 9 1988 Varakļānu pirmsskolas izglītības 

iestāde „Sprīdītis"
Pirmsskolas skolotāja

Ilmārs Gruduls 10 1974 SIA „LLKC" Piena kvalitātes konsultants
Kristīne Skaba 11 1987 SIA „LETA" Radio/TV stenogrammu 

veidotāja
Viktorija Aļeiņikova 12 1957 SIA „Viktorijas aptieka" Valdes locekle, aptiekas vadītāja
Teresija Pelša 13 1963 Lubānas vidusskola Mūzikas pedagogs
Maruta Greiškāne 14 1966 ZS „Bites" Īpašniece, veterinārārsts
Jānis Latkovskis 15 1969 Varakļānu Mūzikas un mākslas skola Direktora vietnieks 

saimnieciskajos jautājumos
Ivars Gruduls 16 1963 ZS „Ābeles" Īpašnieks
Jānis Špura 17 1980 SIA „Apariņas" Īpašnieks
Ināra Kasparāne 18 1951 Pensionāre

niekiem un nevalstiskajām organizā-
cijām, lai Varakļānu novads būtu laba 
vieta dzīvošanai visām paaudzēm.

Uzņēmējdarbība ir pamats terito-
rijas attīstībai. Strādāsim, lai novadā 
iespēju robežās sekmētu esošo uz-
ņēmēju darbību un attīstību, panāktu 
jaunu darba vietu radīšanu.Turpinā-
sim un realizēsim jau esošos projek-
tus, piesaistīsim līdzekļus infrastruk-
tūras tālākai sakārtošanai.Nodroši-
nāsim novada ceļu tīkla sistemātisku 
uzturēšanu un uzlabošanu, veiksim 
ceļu tīrīšanu ziemas periodā līdz katrai 
apdzīvotai vietai novada teritorijā. Sa-
darbosimies ar vietējiem uzņēmējiem 
un lauksaimniekiem, lai motivētu ne 
tikai veidot jaunas darba vietas, bet arī 
iesaistīties novada attīstībā, saimnie-
ciskajā darbībā.

Rūpēsimies par novada izglītības 
sistēmu un pievērsīsim uzmanību 
Varakļānu vidusskolas un Varakļānu 
mūzikas un mākslas skolas materiāli 
tehniskās bāzes uzturēšanai, atjauno-
šanai ar mērķi, lai izglītojamie apmek-
lē vietējo skolu. Atbalstīsim pedagogu 
zināšanu papildināšanas vēlmes un 

jauniešu dalību visās aktivitātēs no-
vada un valsts mērogā, kas sekmētu 
Varakļānu vārda atpazīstamību.Atbal-
stīsim visa veida idejas un aktivitātes 
pirmsskolas izglītības iestādē „Sprīdī-
tis”. Pielāgosim Murmastienes pamat-
skolas ēku , lai tā kalpotu citu funkciju 
veikšanai.

Kultūras jomā atbalstīsim esošos 
pašdarbības kolektīvus  un to sekmī-
gu turpmāko darbību. Kolektīvos pēc 
iespējas vairāk iesaistīsim jauniešus 
un atbalstīsim ikkatru jaunu ideju, kas 
sekmē novada atpazīstamību un eso-
šo tradīciju saglabāšanu.Izveidosim 
vienotu spēcīgu kultūras dzīves orga-
nizatoru komandu, kas pilnvērtīgi un 
plānveidīgi rīkotu pasākumus Varakļā-
nos, Murmastienē un Stirnienē.

Atbalstīsim Varakļānu alternatīvās 
aprūpes centra uzturēšanu un uzla-
bošanu, iespēju robežās modernizē-
jot aprīkojumu. Turpināsim sadarbību 
ar ģimenes ārstiem, lai iedzīvotāji sa-
ņemtu pēc iespējas pilnvērtīgāku ve-
selības aprūpi. Atbalstīsim veco ļaužu 
pansionāta „Varavīksne”aktivitātes, lai 
seniori tur justos kā mājās.

11. septembrī Varakļānu novada 
pašvaldības vēlēšanas

Varakļānu novada pašvaldības vēlēšanu 
deputātu kandidātu saraksti un programmas
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Programma

ATTĪSTĪSIM SAVU NOVADU!
Mums ir savs novads – uzlabosim 

un attīstīsim to!
Iestāsimies par sava novada sa-

glabāšanu!
Mūsu prioritāte ir izglītota, nodro-

šināta un laimīga sabiedrība latgaliski 
– latviskā un sakoptā vidē, kurā droši 
par šodienu un nākotni jūtas ģimenes 
ar bērniem, seniori, visi novada iedzī-
votāji.

Mūsu mērķi ir saimnieciskās dar-
bības attīstība, iedzīvotāju labklājības 
un dzīves līmeņa uzlabošana, un paš-
valdības pārvaldes tuvināšana iedzī-
votāju vēlmēm.

Novada iedzīvotāji ar savu darbu 
un uzticību novadam ir pelnījuši atbal-

Politiskā partija „Latvijas Reģionu Apvienība", Nacionālā 
apvienība „Visu Latvijai!"–„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Kandidāts Kārtas Nr. 
sarakstā

Dzimšanas 
gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Māris Višķers 1 1971 SIA ARNOTIJS Tehniskais direktors
Inta Tropa 2 1980 Piemājas saimniecība Īpašniece
Mareks Gabrišs 3 1980 Pašnodarbināta persona Būvinženieris
Aldis Strods 4 1975 Zemnieku saimniecība „Laduži" Īpašnieks
Raimonds Kolnejs 5 1976 VAS „Latvijas Valsts radio un 

televīzijas centrs”
Datu centra daļas vadītājs

Dainis Tučs 6 1971 Dabas aizsardzības pārvalde Kontroles un uzraudzības sektora 
dabas aizsardzības vecākais 
speciālists

Terese Korsaka 7 1963 Varakļānu novada pašvaldība Muzeja vadītāja
Andris Apeins 8 1960 Valsts meža dienests Mežzinis
Ieva Zepa 9 1976 Latvijas Universitāte Humanitāro zinātņu doktorante
Kaspars Strods 10 1988 Latgales Kultūrvēstures muzejs Eksperts kultūrvēstures jautājumos
Jānis Vēvers 11 1962 SIA „Ceļavējš"-ATP Valdes loceklis
Andris Erelis 12 1967 SIA „ATP Līgatne" CE kategorijas autovadītājs
Laura Strode 13 1986 SDI Media Latvia Tulks
Marija Kolneja 14 1944 Pensionāre
Ivars Medinieks 15 1976 Zemnieku saimniecība „ĀRĪTES 1" Īpašnieks
Andrejs Naglis 16 1943 pensionārs
Jānis Grigals 17 1965 Valsts sociālās apdrošināšanas 

aģentūra
Datorsistēmu administrators

stu un ilgtspējīgas, uz nākotni orientē-
tas vides nodrošināšanu. 

Seniori ir pelnījuši īpašu cieņu un 
rūpes, jo viņu paveiktais ir jaunās pa-
audzes un ģimenisko vērtību pamats.

PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE
Nodrošināsim aktīvu pašvaldības 

sadarbību ar kaimiņu novadiem, kopī-
gas reģionālās politikas izveidei.

Izveidosim iedzīvotāju konsultatī-
vo padomi novadam būtisku lēmumu 
pieņemšanā.

Novada domes darbā mazināsim 
birokrātiju un ieviesīsim mūsdienīgus, 
praktiskus digitālos risinājumus.

Veicināsim jauniešu iesaisti paš-
valdības lēmumu pieņemšanā un no-
vada dzīves veidošanā.

Nodrošināsim atbalstu iedzīvo-

Lai popularizētu veselīgu dzīves-
veidu, nodrošināsim dažāda veida ve-
selības un sporta aktivitātes visā nova-
dā.Turpināsim atbalstīt ikgadējos tra-
dicionālos pasākumus: velobraucienu 
Varakļānos, ikgadējās sporta spēles 
pilsētā un Murmastienē, velopārgājie-

nu „Purva burvība”.
Atbalstīsim sociālās palīdzības die-

nesta darbu, iespēju robežās materiā-
lo palīdzību sniegsim ne tikai trūcīgām 
personām, bet arī citām personu gru-
pām. Turpināsim sadarbību ar nevals-
tiskajām organizācijām un biedrībām, 

lai risinātu dažādus sociālos jautāju-
mus.

Ar savu darbu kopīgiem spēkiem 
darbosimies cilvēku labā, lai ikviens 
justos novērtēts,vajadzīgs un lepns, ka 
dzīvo Varakļānu novadā.

tājiem e-pakalpojumu apgūšanā un 
apmācībā.

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN VESELĪ-
BAS APRŪPE

Turpināsim veselības un sociālās 
aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu 
un attīstīsim jaunus. 

Sniegsim atbalstu maznodrošinā-
tām personām un vientuļajiem pen-
sionāriem. Izveidosim senioru dienas 
aprūpes centru.

Uzlabosim vides pieejamību cilvē-
kiem ar īpašām vajadzībām.

Saglabāsim atbalsta maksājumus 
novada pansionāta un Varakļānu ve-
selības aprūpes centra iemītniekiem. 

Nodrošināsim bezmaksas ēdinā-
šanu visiem novada pirmsskolas un 
skolas audzēkņiem.
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„Latvijas attīstībai"
Kandidāts Kārtas Nr. 

sarakstā
Dzimšanas 

gads Darbavieta / nodarbošanās Amats

Māris Justs 1 1972 Varakļānu novada pašvaldība Pagaidu administrācijas vadītājs
Anita Saleniece 2 1957 Varakļānu vidusskola Direktora vietniece mācību darbā
Jānis Erels 3 1955 SIA „Jills" Īpašnieks
Nauris Lazda 4 1987 Varakļānu novada pašvaldība Varakļānu pagasta pārvaldes 

saimniecības pārzinis
Gunārs Gabrišs 5 1954 Z/s „Gabriši" Īpašnieks
Oskars Kančs 6 1961 AM Jaunsardzes centrs Jaunsargu instruktors
Oskars Zeps 7 1977 SIA „Dadži Z" Valdes loceklis
Līna Nagle 8 1989 Varakļānu novada pašvaldība Lietvede
Gundars Vīgulis 9 1998 LLU students
Aina Jaunzeme 10 1950 Biedrība „Varakļonīts" Valdes locekle
Arvis Strods 11 1973 Varakļānu vidusskola Sporta skolotājs
Dace Ozoliņa 12 1976 S. Gritānes ģimenes ārsta prakse Ārsta palīgs
Ivars Šminiņš 13 1967 Pašnodarbinātais
Līga Upeniece 14 1981 Juridiskais departaments VALIC Iepirkumu juridiskā nodrošinājuma 

nodaļas vecākā juriskonsulte
Gunta Āboliņa 15 1985 Varakļānu „DzKU" SIA Namu pārzine
Raitis Stiuka 16 1984 Bezdarbnieks
Anna Strode 17 1942 Pensionāre
Viktors Vilkaušs 18 1980 SIA „Mazie Leimaņi" Valdes loceklis

ĢIMENE, IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN 
TŪRISMS

Izstrādājot reemigrācijas plānu un 
sakārtojot dzīvojamo fondu, atbalstī-
sim jauno ģimeņu atgriešanos nova-
dā.

Nodrošināsim Varakļānu vidus-
skolas un Varakļānu mūzikas un māks-
las skolas ilgtspējīgu attīstību.

Saglabāsim novada kultūras cen-
trus, optimizējot pārvaldību un atbals-
tot kultūras un sporta norises.

Atbalstīsim novada sporta dzīvi 
un pašdarbības kolektīvus, iedzīvotā-
ju izbraukumus uz sporta un kultūras 
pasākumiem.

Piesaistot finansējumu, turpinā-
sim Varakļānu pils restaurācijas dar-
bus, nodrošinot muzeja ilgtspēju un 
Varakļānu TIC darbību.

Atbalstīsim novada baznīcu vei-
došanu par atpazīstamām sakrālajām 
vietām.

Rekonstruēsim Varakļānu estrādi. 
Izveidosim apgaismotu pastaigu un 
slēpošanas trasi parka teritorijā.

Sekmēsim vietējo mājražotāju un 
uzņēmēju iekļaušanos kopējā tūrisma 
tīklā.

Attīstot dabas tūrismu, rūpēsi-
mies par Teiču dabas rezervāta atpa-
zīstamību un vēsturiskās Siksalas pie-
ejamību.

Sargāsim un attīstīsim mūsu lat-

galisko identitāti un kultūrvidi, cienī-
sim un izkopsim latgaliešu valodas  
lietošanu.

Nodrošināsim novada popularizē-
šanu un pozitīva tēla izveidi.

UZŅĒMĒJDARBĪBA, INFRASTRUK-
TŪRA UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA 

Popularizēsim novada iespējas 
investoriem. Sadarbībā ar Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kameru 
piesaistīsim uzņēmējus novada brīvo 
īpašumu izmantošanai, ražošanas un 
jaunu darbavietu attīstīšanai.

Attīstīsim Varakļānu tirgu par no-
vada iedzīvotājiem nozīmīgu iepirk-
šanās vietu, veicinot mājražotāju un 
amatnieku iesaisti.

Konkursa kārtībā piešķirsim gran-
tus biznesa uzsākšanai jaunajiem uz-
ņēmējiem.

Nodrošināsim novada iestāžu, uz-
ņēmumu un mājražotāju atrašanās 
vietu norāžu uzstādīšanu. 

Iesaistīsim iedzīvotājus nepiecie-
šamajās neformālās un mūžizglītības 
programmās, motivējot kļūt ne tikai 
par darba ņēmējiem, bet arī par dar-
ba devējiem.

Piesaistot finansējumu, turpinā-
sim ielu, ceļu un pagastu infrastruk-
tūras sakārtošanu. Pastiprināsim 
novada ceļu uzturēšanu un kontroli, 
pretputekļu apstrādi vasarā un sniega 

tīrīšanu ziemā.
Nodrošināsim novada kapsētu in-

frastruktūras labiekārtošanu.
Risināsim jaunas publiskas āra 

peldvietas izveidi Varakļānos.
Rūpēsimies par daudzdzīvokļu 

māju un privātmāju apsaimniekoša-
nas pakalpojumu pielāgošanu iedzī-
votāju vajadzībām.

Nodrošināsim iedzīvotājiem pie-
ejamību sabiedriskajam transportam 
novadā un tuvāko pilsētu sasniegša-
nai. 

JAUNATNE, SABIEDRISKĀS ORGA-
NIZĀCIJAS 

Nodrošināsim finansējuma pie-
saisti bērniem un jauniešiem piemē-
rotu infrastruktūras objektu izveidei 
novadā. 

Sadarbojoties ar izglītības ies-
tādēm un jaunatnes organizācijām, 
veicināsim jauniešu patriotisko au-
dzināšanu un zināšanas par novada 
vēsturi. 

Veicināsim vasaras nometņu or-
ganizēšanu bērniem un jauniešiem.

Atbalstīsim novada nevalstisko or-
ganizāciju projektus.

Mēs esam par kopīgu darbu sava 
novada nākotnei un saliedētu sabied-
rību!
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Programma
PAR SPĒCĪGU VARAKļĀNU 
NOVADU!
Mūsu komandu veido dažādu 

paaudžu cilvēki, kurus vieno kopīgs 
mērķis – Varakļānu novada iedzīvotā-
ju labklājības celšana. Gudri strādājot, 
izmantosim iespējas jaunu investīciju 
piesaistei uzņēmējdarbības atbals-
tam, infrastruktūras projektiem, soci-
ālās palīdzības un pašvaldības pakal-
pojumu kvalitatīvai nodrošināšanai. 

Mēs jau esam pierādījuši, ka va-
ram līdzvērtīgi lielajām pašvaldībām 
cīnīties par finansējuma piesaisti un 
sadarboties plaša mēroga projektos. 
Turpināsim veidot mūsu mājas – Va-
rakļānu novadu – par patīkamu un 
skaistu vietu, ko novērtē gan vietējie 
iedzīvotāji, gan novada viesi.

PĀRVALDĪBA UN SABIEDRĪBAS 
LĪDZDALĪBA
Organizēsim pašvaldības darbu, 

ievērojot labas pārvaldības un demo-
krātijas principus.

Nodrošināsim, lai iedzīvotājiem 
sniegtie pakalpojumi būtu kvalitatīvi 
un ekonomiski pamatoti.

Būsim atvērti iedzīvotāju un ne-
valstisko organizāciju (NVO) iniciatī-
vām.

Turpināsim sniegt atbalstu sa-
biedriski nozīmīgu projektu līdzfinan-
sēšanai.

UZŅĒMĒJDARBĪBA UN 
INVESTĪCIJAS
Mazināsim birokrātisko slogu uz-

ņēmējiem;
Nodrošināsim konsultācijas lauk-

saimniekiem ES fondu piesaistē;
Veicināsim dažādas aktivitātes 

un iniciatīvas uzņēmēju apmācībām 
un atbalstam, tai skaitā turpinot dalī-
bu nodibinājumā “Madonas novada 
fonds”, kā arī sadarbojoties ar biznesa 
inkubatoru, Latvijas Lauku konsultāci-
ju un izglītības centru, plānošanas re-
ģionu, Nodarbinātības valsts aģentūru 
un citam organizācijām; 

Veicināsim Eiropas struktūrfondu 
un cita finansējuma piesaisti;

Turpināsim darbus pie uzņēmēj-
darbībai nepieciešamās infrastruktū-
ras uzlabošanas; 

Nodrošināsim uzņēmēju un NVO 

iesaisti teritorijas plānojuma un ilgter-
miņa attīstības dokumentu izstrādē; 

Turpināsim organizēt projektus 
lauku tūrisma attīstībai un jaunu biz-
nesa ideju konkursus „Radies Varakļā-
nos”.

SOCIĀLĀ DROŠĪBA UN VESELĪBAS 
APRŪPE
Nodrošināsim esošos un attīstīsim 

jaunus pakalpojumus novada veselī-
bas un sociālās aprūpes institūcijās, 
kā arī atbalstīsim alternatīvās aprūpes 
institūcijās. 

Sadarbosimies ar ģimenes ārs-
tiem, pilnveidosim vides pieejamību, 
sniegsim atbalstu maznodrošinātām 
personām, vientuļajiem pensionāriem 
un represētajiem. 

Rūpēsimies par to, lai visi novadā 
realizētie sociālās palīdzības projekti 
būtu ilgtspējīgi un spētu palīdzēt pla-
šam cilvēku lokam.

Pilnveidosim  atbalstu ģimenēm 
ar bērniem. 

PIEEJAMA UN IEKļAUJOŠA 
IZGLĪTĪBA
Attīstīsim bērnu un jauniešu kom-

petenču izglītības programmas Vara-
kļānu vidusskolā, atbalstīsim skolē-
nu dalību vietējos un starptautiskos 
konkursos, sacensībās un projektos, 
kā arī jauniešu  iniciatīvu realizēšanu 
novadā.

Turpināsim veiksmīgi uzsākto 
auto apmācības programmas apguvi 
Varakļānu vidusskolā. 

Veicināsim Varakļānu mūzikas un 
mākslas skolas attīstību un visa vecu-
ma novada iedzīvotāju piesaisti māks-
las, amatniecības un mūzikas nodar-
bībām, nodrošinot skolas ilgtspējīgu 
attīstību.

Atbalstīsim interešu izglītību no-
vada skolās un ārpus tām.

Sekmēsim patriotisko audzināša-
nu, turpinot Valsts aizsardzības mācī-
bu.

SAKĀRTOTA UN PIEEJAMA 
INFRASTRUKTŪRA
Rūpēsimies par novada teritorijā 

esošajiem ceļiem un ielām, regulāri 
rekonstruējot un uzturot labā lietoša-
nas stāvoklī, neatkarīgi no gadalaika.

Strādāsim pie tā, lai uzturētu kārtī-

bā ūdens apgādes sistēmu un nodro-
šinātu augstu dzeramā ūdens kvalitā-
ti.

Atbalstīsim Eiropas Savienības  
projektu realizāciju un veicināsim cita 
finansējuma piesaisti vides infrastruk-
tūras sakārtošanai, atkritumu apsaim-
niekošanas pakalpojuma uzlabošanai, 
dzīvojamā fonda atjaunošanai. 

KULTŪRA, TŪRISMS UN SPORTS
Atbalstīsim novada kultūras iestā-

des un pašdarbības kolektīvus – veici-
nāsim visām vecuma grupām piemē-
rotu kultūras pasākumu un amatier-
mākslas kolektīvu darbību.

Strādāsim pie tā, lai kultūras, iz-
glītības un sporta institūcijas strādātu 
saskaņoti un papildinātu viena otras 
plānotās aktivitātes. 

Rūpēsimies par to, lai novadā 
būtu pieejamas sporta aktivitātes vi-
sām vecuma grupām, organizējot un 
atbalstot sporta pasākumus dažādos 
sporta veidos. 

Saglabāsim novada kultūrvēstu-
risko mantojumu. 

Atbalstīsim projektus Varakļānu 
pils (muižas) un parka uzturēšanai un 
atjaunošanai.

Veicināsim muižas telpu izmanto-
šanu muzeja vajadzībām un citiem sa-
biedrībai nepieciešamiem mērķiem. 

Veicināsim novada atpazīstamību 
kultūrvēstures un videi draudzīgā tū-
risma cienītājiem.

Strādājot kopā ar partijas „Latvijas 
attīstībai” Eiropas parlamenta, Saei-
mas un citu pašvaldību deputātiem, 
ministriem un biedriem, mēs veido-
sim Varakļānu novadu par pašvaldību, 
kurā izvēlas dzīvot, strādāt un inves-
tēt!
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Programma
Mūsu Varakļānu novads ir bagāts 

ar talantīgiem, darbīgiem cilvēkiem, kas 
pierādījuši sevi uzņēmējdarbībā, kultūrā, 
izglītībā, sportā un citās jomās.

Lai arī nākamās paaudzes var lepo-
ties ar Varakļānu novadu, būsim vienoti 
darbā! Šobrīd vairāk kā jebkad svarīga 
ir ticība līdzcilvēkiem, sev un kopīgam 
mērķim – Varakļānu novada izaugsmei, 
saglabājot un attīstot Varakļānu pilsētas, 
Murmastienes un Stirnienes pagastu 
identitāti.

1. Uzskatām par prioritāro mērķi 
saglabāt Varakļānu novadu kā atsevišķu 
novadu. Īstenojot ATR ir pieļautas virkne 
kļūdas, nav apzinātas  vietējo iedzīvotā-
ju intereses un uzklausīts to viedoklis. 
Visi  īstenotie pasākumi ir pavirši veikti, 
nākotnē iestājamies par iespējami lielā-
kas iedzīvotāju daļas iesaisti Varakļānu 
novada kā atsevišķa subjekta saglabāša-
nā  un katra indivīda personiskās atbil-
dības līmeņa celšanu šajā jautājumā. Lai 
izprastu novada iedzīvotāju vajadzības, 
esam atvērti idejām un sadarbībai.

2. Veicināt darbavietu radīšanu 
novadā. Atbalstīt esošos uzņēmējus 
un zemniekus, piesaistot tiem atbalsta 
programmas un pašvaldības atbalstu. 
Ņemot vērā pandēmijas izraisītās sekas 
pasaules ekonomikā, veicināt nodarbi-
nātības līmeņa saglabāšanu pirmskrīzes 
līmenī. Nodrošināt uzņēmēju aktīvāku 
iesaisti pašvaldības darbā, rīkot tikša-
nās ar uzņēmējiem, radīt tiem labvēlīgus 
apstākļus darbam.

3. Sakārtot samilzušās problēmas 
Varakļānu pilsētas apsaimniekošanas 
uzņēmumā, izveidot darba grupu un 
veikt iekšējo auditu, nepieciešamības 

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI
Kandidāts

Kārtas 
Nr. 

sarakstā

Dzimšanas 
gads

Darbavieta / 
nodarbošanās Amats

Austris Kokars 1 1972 z/s VIRŠI AG loģistikas speciālists
Inese Prižavoite 2 1977 pašnodarbinātā
Jūlijs Počs 3 1970 Valsts policijas koledža Administratīvās nodaļas vadītājs
Juris Strods 4 1959 mājsaimnieks
Gatis Kančs 5 1984 bezdarbnieks
Antra Leimane 6 1981 SIA Raibais asaris vVadītāja
Laura Kalniņa 7 1983 pašnodarbinātā
Lauris Vilcāns 8 1996 SIA „LAUCE" Lauksaimniecības iekārtu mašīnu operators
Jānis Krasts 9 1974 Jānis krasts Uzņēmējs
Andris Racins 10 1973 SIA Aļņi AS Tehniskais direktors
Guntis Halturins 11 1974 MU Guntis Halturins Īpašnieks

gadījumā piesaistīt attiecīgās nozares 
ekspertus. Apzināt citu novadu un paš-
valdību pieredzi šai jomā, veicināt efektī-
vu apsaimniekošanu. Izpētīt vēl papildus 
iespējamo līdzekļu piesaisti komunālās 
saimniecības darba efektivitātes paaug-
stināšanai un sakārtošanai.

4. Veikt novada domes darbinieku, 
tās struktūrvienību darbinieku darba 
efektivitātes novērtējumu. Izskaidrot ie-
dzīvotājiem katra domes darbinieka pie-
nākumus un likt par to atskaitīties vēlē-
tājiem. Izvērtēt darbinieku atbilstību un 
lietderību katrā amatā.

5. Ar deputātu, sociālā dienesta palī-
dzību izzināt pensionāru stāvokli novadā, 
saprast to vēlmes un problēmas, iesaistīt 
tos pašvaldības lēmumu pieņemšanā.

6. Novada pašvaldības deputātiem 
uzlikt par pienākumu saprotami izskaid-
rot jebkuram novada iedzīvotājam viņa 
tiesības un pienākumus. Biežāk organi-
zēt tikšanās ar vēlētājiem, atskaitoties 
par padarīto. Palielināt sabiedrības un 
katra novada iedzīvotāja līdzdalību paš-
valdībā notiekošajos pasākumos un pro-
cesos.

Rosināt izmantot elektroniskos sazi-
ņas līdzekļus priekšlikumu un ierosināju-
mu izteikšanai, efektīvākas pašvaldības 
un sabiedrības komunikācijas nodroši-
nāšanai, aktīvāk iesaistot novada jaunā-
kos iedzīvotājus. 

7. Izvērtēt novadā esošo nelabvēlīgo 
ģimeņu, cilvēku ar īpašajām vajadzībām 
un ilgstošo bezdarbnieku skaitu un soci-
ālo dienestu lomu to atbalstam.

8. Sadarbībā ar pašvaldībā esoša-
jām izglītības iestādēm, veicināt jaunu 
programmu ietveršanu skolas un pirms-
skolas iestāžu mācību procesā. Veicināt 

skolēnu fiziskās sagatavotības līmeņa 
celšanu. Sekot līdzi novada mācību ies-
tāžu izglītības kvalitātes rādītājiem, moti-
vēt pedagogus kvalifikācijas celšanai.

 Atbalstīt jaunsargu un citas jaunie-
šu organizācijas, lai celtu pašapziņu un 
atbildības sajūtu, piederību novadam. 
Atbalstīt izbraukumus uz sporta un kul-
tūras pasākumiem, vasaras nometņu 
veidošanu, veicinot jauniešu brīvā laika 
lietderīgu izmantošanu. Skolās uzaicināt 
pazīstamus sportistus, sabiedrībā popu-
lārus cilvēkus. Ieteikt un atbalstīt izglīto-
jošu braucienu organizēšanu, finansiāli 
atbalstīt jebkuru sporta un kultūras pa-
sākumu.

Novada pievilcība: 
- atbalsts kultūras namu, muzeju, 

bibliotēku darbībai un materiālās bāzes 
pilnveidošanai; 

- novada pašdarbības kolektīvu 
daudzveidības atbalsts. Saglabāsim 
mūsu novada unikālās kultūras tradīci-
jas un sabiedriskās dzīves daudzveidību.  
Uzturēsim Latvijas dziesmu un deju svēt-
ku tradīcijas;

- kultūrvēsturiskā mantojuma sagla-
bāšana un popularizēšana; 

- atbalsts jaunu tradīciju un pasāku-
mu veidošanai novadā; 

- nodrošināt drošu un pievilcīgu dzī-
ves telpu ģimenēm ar bērniem;

- atbalsts iedzīvotāju iesaistei veselī-
bu veicinošās un tautas sporta aktivitā-
tēs;

- attīstīt daudzveidīgu sporta, atpū-
tas un brīvā laika pavadīšanas pakalpo-
jumus un infrastruktūru novada iedzīvo-
tājiem un viesiem; 

- lauku tūrisma un velomaršrutu at-
tīstības veicināšana.
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Izmantojot 2021. gada 
Varakļānu novada iedzīvotāju 
iniciatīvas veicināšanas pro-
jektu konkursa „Daudzdzīvok-
ļu māju teritoriju labiekārtoša-
na” iespējas, ilgi lolotais sapnis, 
sakopt savas daudzdzīvokļu 
mājas pagalma laika gaitā 
nolietojušos braucamo daļu, 
ir īstenojies. Projekta kopējās 
izmaksas 11 062,78 EUR. Ar 
pašvaldību parakstītais līgums  
par 0150 10497,52 EUR, no 
kuriem pašvaldības līdzfinan-
sējums – 6153,85 EUR. Darbu 
veikšanas laikā vienojāmies 
par papildus darbiem, kurus 
attiecīgi sedza mājas kopība. 
Jaunatnes 9 Murmastienē ir 
18 dzīvokļu māja. Tas nozīmē, 
ka katrs dzīvoklis piedalījās 
šajā pasākumā ar 272,72 EUR 
līdzfinansējumu.

Projekta pieteikumā plā-
nojām, ka, ieklājot jauno  bru-
ģa segumu, mājas pagalma 
segums būs līdzens, drošs ie-
šanai un transporta līdzekļu 
braukšanai. Tas novērsīs mā-
jas iedzīvotāju un citu perso-
nu, kas apmeklēs Jaunatnes 9 
dzīvokļus, veselības un trans-
porta līdzekļu bojāšanu, kā arī 
radīs sakoptu un patīkamu 
vidi. Tiks attīstīta sadarbība 
starp vietējo sabiedrību un 
pašvaldību, sekmējot kopīgu 
atbildību par dzīves kvalitātes 
uzlabošanu novadā. Lai šā-
dus nopietnus darbus uzsāk-
tu, izveidojām kopīgo mājas 
dzīvokļu īpašnieku WhatsApp 
grupu. Sarīkojām nepiecieša-
mās sapulces, izvirzījām mā-
jas pilnvaroto pārstāvi Māri 
Pelsi, kurš parakstīja projekta 
pieteikumu, pēc projekta ap-
stiprināšanas arī attiecīgos līgumus 
gan ar pašvaldības pārstāvjiem, gan 
ar darbu veicējiem, sazinājās caur e-
pastu, telefoniski un klātienē vadīja 
sarunas ar SIA „Heta Būve” vadību un 
darbu veicējiem, kā arī precīzi infor-
mēja kopīgajā grupā par darbu norisi, 
izmaiņām, papildizmaksām. Ar patie-

su gandarījumu varu teikt, ka šis savas 
apkārtējās vides uzlabojums ir veikts 
ar vairāku mājas kopības iedzīvotāju 
iniciatīvu, uzņēmību, resursu un laika 
bezmaksas tēriņu. Murmastienes pa-
gasta pārvaldnieks Jānis Mozga kon-
ceptuāli atbalstīja mājas iedzīvotāju 
iniciatīvu, palīdzēja ar padomiem, juta 

Ar Varakļānu novada atbalstu Jaunatnes 9 dzīvokļu kopība 
Murmastienē rada drošu, sakoptu un patīkamu vidi savā pagalmā

līdzi labākā risinājuma meklēša-
nā, paskaidroja mums kā iedzī-
votājiem, kur vērsties pēc nepie-
ciešamajiem iesniedzamajiem 
dokumentiem. Lai sagatavotu 
dokumentus, paši meklējām, kā 
uzrakstīt sapulces protokolu, no 
novada mājas lapas izmantojām 
projekta iesniegumu, printējām, 
fotografējām, tikāmies ar per-
spektīvajiem darbu veicējiem, 
izteicām viņiem savas vēlmes un 
maksāšanas iespējas utt. Lai sa-
sniegtu labāko no iespējamā, ra-
dās izmaiņas, kuras risināja paši 
mājas iedzīvotāji. Svarīgi piemi-
nēt, ka pirms vairākiem gadiem 
līdzīgi sakārtojām savas mājas 
korpusu ieejas, arī izmantojot 
Varakļānu pašvaldības iedzīvo-
tāju iniciatīvas projektu konkur-
su, saņēmām līdzfinansējumu 
bruģa ieklāšanai. Vienojoties ar 
SIA „Heta Būve” par iespējamām 
izmaiņām. Ar Ilmāra Grudula at-
balstu un tehnikas izmantošanu 
tika aizvākti būvgruži. Lai novir-
zītu notekūdeņus no mājas ie-
braucamās daļas, viņš papildus 
sagādāja nepieciešamo cauruli. 

Rezultātā ir pārlikts iepriek-
šējais bruģa segums korpusu 
ieejām, iebetonētas apmales, 3 
m platumā ieklāts bruģis, veikti 
bruģējamās daļas pagarināju-
mi, kā arī sakārtota Jaunatnes 
9 iebraucamā daļa, iestrādājot 
tajā notekūdeņu novadīšanu. 
Jaunatnes 9 Murmastienē kopī-
bas vārdā izsaku pateicību Va-
rakļānu novada pašvaldībai par 
piedāvāto iespēju uzlabot ne 
tikai savas mājas pagalmu, bet 
arī mazu daļu no kopīgā nova-
da. Paldies puišiem no SIA „Heta 
Būve”, kas raiti veica smagos 
bruģēšanas darbus. Vislielākais 

paldies jau mums pašiem – Jaunatnes 
9 Murmastienē kopībai, ka spējām sa-
darboties. Lai ilgi kalpo!

Edīte Grudule, 
arī dzīvo Jaunatnes 9 

Murmastienē

Darbu procesā.

Rezultāts.
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Pie Varakļānu pils.

Dainis Tučs Trizelnieku Ignatiņos.Ražotne VARA KLANU.

Varakļānu Mūzikas un 
Mākslas skola.

31. jūlijā Varakļānos notika mo-
tosporta kluba „SK Cesvaine” rīko-
tais „Novada leģendu kausa” slēptais 
posms. Pasākumā piedalījās 10 ko-
mandas. Atjautīgus uzdevumus ko-
mandām veidoja: Margarita Selicka 
Murmastienē, kafejnīcas „Raibais asa-
ris” komanda, Dainis Tučs „Trizelnieku 
Ignatiņos”, Arnis Broks ar ģimeni ra-
žotnē VARA KLĀNU, Ieva Melne-Me-
žajeva Varakļānu Mūzikas un mākslas 
skolā un Varakļānu Novada muzeja 
Tūrisma informācijas centra darbinie-
ki Varakļānu pilī.

Varakļānu pils parkā dalībniekus 
sagaidīja sportiskas aktivitātes: 2,2 
kilometru distance ar dažāda veida 
uzdevumiem. Dalībnieki fotografē-
ja parka vēsturiskās vietas, meklēja 
paslēptos vēstījumus 
parka teritorijā. Lai gan 
uzdevums nebija viegls, 
visi dalībnieki to pavei-
ca. 

Pārsteidza tas, cik 
ļoti komandas pievērsa 
uzmanību pat vissmal-
kākajām detaļām. Vis-
labāk tas bija redzams 
vēsturisko vietu meklē-
šanā un fotografēšanā 
pils parkā. Dalībnie-
kiem uzdevuma lapās 
bija dotas melnbaltas 
fotogrāfijas. Dažas ko-
mandas pat izmantoja 
filtrus telefonā, lai fo-
tografētu melnbaltus 
foto. Ja  vēsturiskajās  
fotogrāfijās bija redza-
mi cilvēki, tad koman-
das kā aktierus izman-
toja savus biedrus, lai 
komandas veidotā foto-
grāfija būtu pēc iespējas atbilstošāka 
vēsturiskajam foto. Dalībnieki tik rūpī-
gi meklēja muzeja darbinieku slēptos 
vēstījumus, ka atrada arī citus geocac-
hing punktus. Komandas distanci vei-
ca pat divreiz, jo viena komanda, cītīgi 
meklējot apslēptos vēstījumus  parkā, 
pazaudēja mašīnas atslēgas. Atslēgas 
veiksmīgi tika atrastas. 

Novada leģendu kauss

Paldies par balvām Varakļā-
nu novada pašvaldībai!

Paldies biteniekam Jānim 
Tropam!

Arturs Ikaunieks ,
Varakļānu Novada 

muzeja Tūrisma informācijas 
konsultants 
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Seniori ceļo uz Raunu
Vasaras ekskursija uz kādu no no-

vadiem ir gaidīts pasākums daudziem 
senioriem. Šoreiz gan sagadījās, ka 
šajā dienā vairāki seniori nevarēja 
aizbraukt, taču piedalīties gribētāju 
netrūka.

Šogad devāmies uz Raunas nova-
du, kurš gan jau ir pievienojies Smil-
tenes novadam. Pirmais apskates ob-
jekts bija SIA „Latvijas ķiploks”. Viesmī-
līgā saimniece Inese mūs sagaidīja ar 
degustācijai klātiem galdiem, pastāstī-
ja par ražotnes tapšanu un sortimen-
tu. Šeit var iegādāties visu, kas saistīts 
ar ķiploku – kompetes, šokolādes, alu 
un pat šnabi, arī ķiplokus.

Raunas pagastā atrodas divi nozī-
mīgi dabas un kultūras objekti. Viens 
no tiem ir Raunas Staburags – unikāls 
dabas veidojums Raunā, avotu veidots 
saldūdens kaļķiežu atsegums, kura ve-
cums lēsts ap 8000 gadu.

 Savukārt Raunas pilsdrupas ir 
lielākās Latvijā. Raunas viduslaiku pils 
13. – 16. gs. bija Rīgas arhibīskapa re-
zidence Raunā.

Visām daiļdārzu mīļotajām pie 
sirds nāca Z/S „Kaliņi” stādaudzētavas 
apmeklējums. Krāšņais dārzs fascinē-
ja ar krāsu dažādību un sakoptību. Šeit 
varēja iegādāties ziemcietes, dekoratī-
vos krūmus un citus stādus.

Pēc garšīgo pusdienu baudīša-
nas devāmies uz vienīgo Latvijā Siera 
ražotni, kur ražo Zalo sieru un Zelta 
sviestu. Tagad piedāvājumā ir 29 ie-
cienīti produkti un 16 veidu Mājas ma-
karoni.

Ekskursiju noslēdzām, apskatot 
Raunas cepli. Tā ir keramikas darbnī-
ca, kur iespējams iepazīt keramikas 
trauku un priekšmetu izgatavošanu 
no māla iegūšanas līdz gataviem iz-
strādājumiem.

Laiks mūs lutināja. Pozitīvām emo-
cijām piepildīti, atgriezāmies mājās. 
Paldies novada pašvaldībai par doto 
iespēju paceļot un soferītim Pēterim 
par jauko vizināšanu!

A. Jaunzeme, teksts un foto

SIA „Latvijas ķiploks”.

Raunas ceplī.

Pie Raunas Staburaga.
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Par  lapsu un tās autori

Esam kļuvuši vēl par vienu lapsi-
ņu bagātāki. Pie kafejnīcas „Grāmat-
nīca" mūs priecē jauka lapsiņa ar 
kroni, apkakli un daudziem ziediem 
apkārt. Gleznas autore ir Diāna Lip-
ska. Lūk, ko viņa stāsta par gleznas 
tapšanu:

- Ideja par lapsas gleznu tapa, pa-
teicoties kafejnīcas „Grāmatnīca" īpaš-
niecei  Anetei Urkai, ar kuru iepazinos 
pirms divien gadiem Madonas Biznesa 
Inkubatorā. Šogad es pabeidzu Ma-
donas Biznesa Inkubatora pirmsinku-
bācijas programmu, un Anete bija tas 
cilvēks, kas man palīdzēja attīstīt savu 
biznesa ideju. Anete man piedāvāja ap-
gleznot sienu, kas atrodas blakus kafej-
nīcai, jo viņai iepatikās manis izveidotā 
glezna „Fantāziju lapsa", kurā ir attēlo-
ta lapsa ar kroni, apkakli un daudziem 
ziediem visapkārt. Es, protams, piekritu, 
jo nekad nebiju apgleznojusi ārsienu 
un kur nu vēl tik milzīgu gleznu. Tikai 
pēc piekrišanas sāku sevi apšaubīt, bet 
sapratu, ka šāds izaicinājums man ir 
vajadzīgs, lai pārbaudītu savu spēju ro-
bežas. Pati ideja par gleznu, kurā ir attē-
lots dzīvnieks ar kroni un ziediem, radās 
nejauši, likās gana interesanta ideja, lai 
pamēģinātu. Sāku ar briedi un ziediem, 

cilvēkiem patika, un tālāk sekoja lapsa, 
vilks. Tad man bija pasūtījumi ar cilvēku 
mājdzīvniekiem šādā tematikā, vissarež-
ģītākā bija glezna, kas atrodas Spānijā, 
ar četriem mājdzīvniekiem (suni, diviem 
kaķiem un papagaili), kas visi bija jāat-
tēlo vienā gleznā ar magonēm, rozēm, 
margrietiņām, frēzijām, rudzupuķēm 
un taureņiem. Ārsienas glezna ar lapsu 
aizņēma 42 stundas jeb divas nedēļas, 
jo bija mainīgi laikapstākļi. Katru reizi, kā 
uzspīd saule, bija jāslēpj krāsa, jo saule 
krāsu sacietē pārāk ātri, kā arī traucēja 
lietus. Nācās gleznot agri no rīta un vēlu 
vakarā. 

Diāna Varakļānos dzīvo samērā 
nesen. No kurienes esi un kā sāki zī-
mēt?

- Es esmu uzaugusi Kuldīgas nova-
dā, Rendas pagastā, mācījusies Kuldīgas 
Centra vidusskolā. Kopš vien sevi atce-
ros, man patika zīmēt gan ar zīmuļiem, 
gan ar ogli. Bērnības vasaras es pavadī-
ju pie vecmāmiņas, kura man lika sēdēt 
viņas puķudobēs un zīmēt ziedus. Pēc 
vidusskolas es mācījos Rīgā par arhitek-
tu, taču tur man pietrūka mākslas, lai 
gan tad vēl nenojautu, cik liela nozīme 
ir mākslai manā dzīvē. Lai gan šī profe-
sija nebija man piemērota, gatavojoties 

iestājeksāmeniem kapiteļu un statuju 
zīmēšanā, es guvu pieredzi, kas man pa-
līdz vēl šodien. 2019. gada martā tapa 
mana pirmā glezna, jo man vienkārši 
uznāca vēlme pamēģināt gleznot. Pir-
majai gleznai sekoja nākamā un sapra-
tu, ka man patīk šis radošais process, es 
eksperimentēju ar otām un krāsām, lai 
saprastu, kā gleznot labāk. Sākot ar šo 
gadu, es gleznoju regulāri, kā arī zinu, 
kuras krāsas man der vislabāk, lai gan ik 
pa laikam pamēģinu arī ko jaunu.

Pastāsti, lūdzu, par saviem hobi-
jiem!

- Hobiju man ir ļoti daudz: es taisu 
dabīgu kosmētiku (sejas krēmus, matu 
maskas, ziepes, hidrolātus u.c), es au-
dzēju rozes, man patīk adīt un tambo-
rēt, šobrīd mācos mājaslapu veidošanu 
un programmēšanu, arī tas ir viens no 
maniem hobijiem. 

Kā Tu jūties Varakļānos?
- Varakļānos es jūtos labi, šeit ir ļoti 

viesmīlīgi cilvēki. Jau gleznojot lapsu, 
es katru dienu dzirdēju jaukus vārdus. 
Jāsaka gan, ka man ļoti pietrūkst jūra, 
tādēl vasarās cenšos uz kādu brīdi iz-
rauties un padzīvot Ventspilī. 

Paldies, Diāna! Lai izdodas īstenot 
savus sapņus un nodomus!
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Murmastienes pagasta bibliotēkā 
no 16. augusta līdz 30. oktobrim aplū-
kojama Zanes Grudules veidota izstāde 
„Kāzu saimnieces. Tradīcijas un stāsti”, 
kas vēsta par godu saimnieču lomu, dar-
biem un tradīcijām kāzās Latgalē, īpašu 
nozīmi pievēršot tieši Varakļānu un Mur-
mastienes godu saimniecēm.

Izstāde „Kāzu saimnieces. Tradīcijas 
stāsti" ir tapusi kā turpinājums Zanes 
Grudules pētījumam par godu saim-
nieču lomu Latgales kāzās 20. gadsimtā 
un 21. gadsimta sākumā. Latvijas Uni-
versitātes Baltu filoloģijas programmas 
folkloristikas studente Zane Grudule, 
rakstot bakalaura darbu par godu saim-
niecēm, pētījusi folkloras un etnogrāfi-
jas materiālus un viesojusies pie vairāk 
nekā 20 saimniecēm visā Latgalē (tajā 
skaitā sešām Varakļānu novadā), meklē-
dama un pētīdama saimnieču tradīcijas, 
ticējumus un noslēpumus kāzu galda 
klāšanā un arī pašu svētku svinēšanā.

 Saimnieces kāzu namā ieradās vai-
rākas dienas pirms kāzām un arī prom 
devās kā vienas no pēdējām, viņu darbu 
lauks sniedzās krietni tālāk par kāzu gal-
da robežām: jaunā pāra sagaidīšana pie 
kāzu nama, apdziedāšana, mičošana, 
jaunā pāra modināšana un kāpostu pa-
sniegšana ir vien dažas no epizodēm kā-
zās, kur klātesošas bija arī saimnieces. 

Izstādē aplūkojami saimnieču priek-
šauti un medaļas – dāvanas par saim-
niekošanu kāzās, kā arī dažādi patei-
cības raksti un galda kartes no kāzām 
Murmastienes apkaimē 20. gadsimta 
otrajā pusē. Līdzās dažādiem priekšme-
tiem izstādes apmeklētāji var aplūkot arī 
fotogrāfijas ar kāzu saimniecēm, kā arī 
gūt informāciju par saimnieču darbu un 
dažādiem ticējumiem, ko viņas ievēro-
jušas. Piemēram, lai viesi būtu paēduši 
un ēdiens būtu sātīgs un garšīgs, pirms 
galda klāšanas saimnieces zem galdauta 
likušas maizes gabaliņu un sāls šķipsni-
ņu. 

Īpaši daudz stāstu un folkloras ma-
teriālu ir par kāpostiem – kāzu pēdējo 
maltīti, pēc kuras viesiem bija laiks do-
ties prom. Lai kāzas nebeigtos, kāpostu 
pasniegšanu vienmēr ir mēģināts iztrau-
cēt – zagti kāpostu katli, aizbāzti skurste-
ņi un bērti pipari uz plītīm. Par to visu 
vairāk var izlasīt izstādē. 

Izstādes veidotāja Zane Grudule 
stāsta: „Jau kopš bērnības, kad Mur-
mastienē tika svinētas kāzas un arī mūsu 

Kāzu saimnieču noslēpumi izstādē Murmastienes 
bibliotēkā

ģimene bija lūgta, atceros kāzu saimnie-
ces. Vienmēr iegriezāmies arī virtuvē – 
pie saimniecēm bija klusāk nekā lielajā 
danču zālē, bet smiekli šeit skanēja tik-
pat bieži. Te iegriezās muzikanti, puiši 
nāca ciemos pie saimniecēm, rokas ik 
pa brīdim līdz elkoņiem pazuda spaiņos 
ar rasoliem, un simtiem kotlešu, saliktas 
milzu pannās gluži kā karavīri ierindā, 

čurkstināja fona mūziku visam notie-
košajam. Manās bērna acīs saimnieces 
prata visu; viņas bija ne tikai ēdiena 
gatavotājas, bet arī apdziedātājas, de-
jotājas, kāzu vārtu rīkotājas, jaunā pāra 
glābējas un kāpostu katlu sargātājas. Ar 
apbrīnojamu vieglumu un mieru viņas 
spēja gan rūpēties par viesu labsajūtu 
un vēdera pilnumu, gan arī paspēt pie-
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dalīties vēl neskaitāmās tradīcijās, kas 
nemaz nebija viņu pienākums. Turklāt 
arī mana vecmamma Veneranda Gru-
dule, otras vecmammas māsa Teresija 
Ivenkova un pat vecvecmamma Adele 
Novika bija kāzu saimnieces.”

Izstāde Murmastienes bibliotēkā 
aplūkojama līdz oktobra beigām. 

Vairāk informācijas: 
Izstādes autore Zane Grudule

Tālr. 28363843; 
e-pasts: zanegrudule@gmail.com

Murmastienes pagasta bibliotēkas 
vadītāja Teresija Ivenkova

Tālr. 26167907

Šogad mazliet mierīgāk, bet ne 
mazāk radoši, tika nosvinēta jauniešu 
centra 2. dzimšanas diena.

Jauniešiem tika piedāvāts batiko-
šanas, dabas gleznu, sapņu ķērāju un 
izdzīvošanas (kā pareizāk sagatavoties 
un doties pārgājienā) meistarklases. 
Paldies aktīvajām jaunietēm, kuras iz-
mantoja visas mūsu sniegtās iespējas 
un devās mājās ar jaunām zināšanām 
un sevis veidotiem mākslas darbiem – 
batikotiem krekliem, kedām, zeķēm, 
brīnišķīgām dabas gleznām un košiem 
sapņu ķērājiem. Paldies Ilzei Valenie-
cei un Guntaram Kančam par dalīša-
nos ar savām zināšanām un pieredzi, 
jaunietei Elīzai par līdzdalību, iniciatī-
vas uzņemšanos un radošo garu.

Prieks, ka volejbola laukums pie 
jauniešu centra tiek intensīvi lietots un 
izmantots. Šogad izmēģinājām savā-
dāku pieredzi – nakts volejbola turnī-
ru. Paldies četrām komandām, kuras 
uzdrošinājās, nenobijās no salstošām 
kājām un iesaistījās.

Jaunieši jūs esat fantastiski! Lai vi-
sas iespējas un durvis jums ir vaļā!

Lienīte

Meistarklašu diena jauniešu centrā „Aplis”
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„Varakļōnīša ” lasītāj! Varbūt Tev 
vai kādam tavam līdzcilvēkam mājās 
ir kāds dzīvnieka izbāzenis, kuru būtu 
gatavs uzdāvināt mums – Varakļānu 
Novada muzejam dabas ekspozīcijas 
papildināšanai? 
Būsim ļoti pateicīgi! 
Ar mums vari sazināties telefoniski  – 
64866164, 29359242 
Elektroniski – varaklanupils@inbox.lv 
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Jau 9. reizi augustā 
mākslinieki no dažādām 
Latvijas vietām ierodas Va-
rakļānos, lai  iemūžinātu 
krāšņākās un savdabīgākās 
pilsētas vietas un ainavas – 
ieliņas, parku, pili un mūsu 
majestātiskās baznīcas.

Plenēra pirmajās trīs 
dienās tika organizētas 
glezniecības meistarklases. 
Tuvāki un tālāki mākslas 
mīļotāji drosmīgi  trie-
pa krāsas uz audekla un 
gleznoja savas iecerētās 
kompozīcijas mākslinieces 
Jolantas Ābeles vadībā. 
Gleznas bija lieliskas, tikpat 
iedvesmojošas kā “lielo“ 
mākslinieku darbi. Kopumā 
meistardarbīcā piedalījās 
astoņi gleznot gribētāji.

9. augusta pusdienlai-
kā sāka ierasties gaidītie 
mākslinieki no visas Latvi-
jas. Šogad tie bija: Juris Ģēr-
manis, Ligita Caune, Evita 
Skrebinska, Daina Eglīte, 
Ingrīda Ivane, Dace Rudzī-
te, Sandra Valaine, Gita Pal-
ma, Beāte Kate Ločmele, 
Gundega Šternberga. Ne-
skatoties uz brīžiem lietai-
no, vējaino laiku, gleznotāji 
bija paguvuši savos darbos 
piefiksēt vakara miglu, kura 
vēlās pa pilsētas ieliņām, 
rītausmu  – pils parkā un 
brīžam skopi paspīdam 
spožo saulīti, kura spēlējas 
koku zaros. Darbos bija ielikts 
gandrīz katrs varakļānieša ik-
dienas solis, ko, steidzīgi ga-
rām ejot, neesam pamanījuši. 
Savukārt mākslinieki mūsu 
ikdienu spēja uzlikt uz audek-
la un apstādināt. Viņi rosināja 
mūs paskatīties uz to visu savā-
dāk  – caur bagātīgo krāsu sa-
likumu gleznās. Burvīgi un elpu 
aizraujoši ir mūsu Varakļāni!

Plenēra noslēguma izstādē 
dalībniekus uzrunāja plenēra 
organizatori un Varakļānu nova-
da pašvaldības pagaidu adminis-
trācijas vadītājs Māris Justs. Tika 

IX Glezniecības plenērs
„Baltā pilsēta 2021”

pasniegts Pateicības raksts 
katram māksliniekam par 
piedalīšanos plenērā, ra-
došo devumu mūsu no-
vada popularizēšanā un 
dāvātām gleznām Vara-
kļāniem, ziedi un piemi-
ņas veltes.

Ieva Melne-Mežajeva
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14. jūlijā „Dardedzes” dejotājas 
devās apskatīt Vidzemes austrumu tā-
lāko pilsētu – Alūksni. Ekskursijas pir-
mais apskates objekts bija Alūksnes 
Jaunās pils komplekss. Pils pabeigta 
būvēt 19. gs. 60 gados pēc Vidzemes 
landrāta Aleksandra Jozefa fon Fīting-
hova pasūtījuma un ir viens no ievē-
rojamākajiem arhitektūras pieminek-
ļiem Latvijā.

Jaunajā pilī izvietots arī privātais 
Dabas muzejs „Vides labirinti” un eks-
pozīcija „Ieži un minerāli”. Izstādes 
eksponāti atceļojuši gandrīz no visas 
pasaules malām, var tikai pabrīnīties 
par dabas „gleznu” veidojumiem iežos. 
Taču visspilgtāko iespaidu atstāja flu-
orescentie minerāli. Dienas gaismā 
tie ir pelēcīgi, brūn-
gani, taču iezaigojas 
visās varavīksnes 
krāsās ultravioletajos 
staros.

Pusotru stundu 
garajā pastaigā pa 
muižas parku iepazi-
nām angļu stila aina-
visko dārzu ar īpašo 
filosofisko skatījumu  
– „domā par pasauli 
un sevi tajā”. Parks vei-
dots tā, lai, ejot pa da-
bas takām, ik pa brīdim 
pazibētu kāds parks 
arhitektūras elements. 
Varam ieraudzīt leģen-
dām apvīto Katrīnas ratu 
riteni kokā, tālāk ar smalku 
sietu apvilkto, ažūro metāla 
konstrukcijas japāņu stila 
putnu paviljonu, Fītinghofu 
dzimtas mauzoleju, Alek-
sandra paviljonu, daudzās 
strūklakas un skulptūras.

Neatņemama apska-
tes vieta Alūksnē ir Bībeles 
muzejs, veltīts E. Glikam, 
pirmajam bībeles tulko-
tājam latviešu valodā. 
Neizpalika arī fotosesija 
pie E. Glika stādītajiem 
ozoliem.

Pilssalā sēdāmies 
bānītī „Severīns”, lai pilnībā izbaudītu 
alūksniešu sakoptās sētas un attālā-
kās pilsētas vietas. Redzētais priecēja 
visas dārzu mīļotājas.

Eksotisks izvērtās brauciens ar 
plostu „Kaija” pa Alūksnes ezeru. No 

Ziemeļvidzemes pērle – Alūksne

visām debess pusēm virsū nāca ne-
gaiss, bet mēs drošsirdīgi baudījām 
ezera ūdeņu spirgtumu un plosta kap-
teiņa laipnību un izzinošo stāstījumu.

Pie Jaunās pils.

Līdzko laimīgi pabeidzām 
kuģošanu, sāka līt lietus, kas 
nedaudz mainīja ekskursijā ie-
plānoto. Tāpēc Tempļa kalna 
skatu tornī uzkāpa tikai 3 dros-
mīgākās meitenes.

Mājupceļā iegriezāmies 
aplūkot Stāmerienas pili un 
Balto baznīcu. Redzētais snie-
dza patiesu gandarījumu par 
cilvēku paveikto un jaunām 

iecerēm.
Paldies deju ko-

pas vadītājai par eks-
kursijā gūto baudīju-
mu, lai pietiek gribas 
un enerģijas jaunu ce-
ļojumu plānojumiem. 
Pateicība Varakļānu 
novada pašvaldībai 
par atbalstu ekskursi-
jas organizēšanā.

P.S. Nolēmās, ka 
tāds mazs bānītis derē-
tu arī Varakļānu pilsētai 
– no Siliņa līdz parkam 
un tālāk!

Ekskursijā visu re-
dzēja un fiksēja –  Maija

Foto  – A. Jaunzeme
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Dzied tālā dārzā putns, 
Tas tevi vārdā sauc, 
Tas paņem tavu sirdi 
Un tālu projām trauc. 
 (Z. Lazda)

Pieminam mūžībā aizgājušos 
jūlijā: 

Silvija Bārbale – 49
Maiga Aizsilniece – 85
Juris Kančs – 54
Antoņina Moroza – 79
Francis Skabs – 85

Dieviņš deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepieņēma,
Mīļi vārdi, labi darbi,
Tie palika šai saulē.
                                                                                                                                                     
Zanda, izsakām visdziļāko līdzjūtību, 

māmuļu kapu kalnā pavadot, un 
domās esam kopā ar Tevi.
Kolēģes Varakļānu novada 

bāriņtiesā

Paliec, Māt, smaidā, 
Paliec, Māt, glāstā, 
Paliec jaukajā bērnības stāstā. 
 (O. Lisovska)

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Zandai Brokai, māmiņu smiltājā 

pavadot. 
Jaunatnes ielas 7 mājas iedzīvotāji

Paraugies uz saviem bērniem, 
Svētījot mums uzliec rokas, 
Novēli mūs savam dēlam, 
Lūdzies par mums, Miera māt!
Esam kopā ar Ediju, Teklu un viņu 

ģimeni, 
Moniku Strušeli mūžības ceļā 

pavadot. 
Ar patiesu cieņu Miera Karalienes 

lūgšanu grupiņa

No atmiņām paliek tik starojums 
maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur Tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.
  (B. Martuževa)

Izsakām  izjustu līdzjūtību 
tuviniekiem un skumstam,

Moniku  Strušeli 
kapu kalniņā pavadot.

SIB „Varakļānu  Aspazijas”  kolektīvs

PATEICĪBA
Izsaku pateicību Varakļānu Dzī-

vokļu komunālā uzņēmuma vadītā-
jam Vitālijam Stikānam, sekretārei 
Ingai Sondorei un darbu veicējiem 
Andrejam Mālniekam, Aivaram Stro-
dam, Ralfam Skutelim par operatīvu 
rīcību, kvalitatīvi paveikto darbu un 
cieņpilnu attieksmi pret klientu!

I. Kunga

Vēl bija jādzīvo, 
Vēl jāskata bija daudzu dienu spožums 
Un klusās naktīs sapņiem jāļaujas. 
Vēl daudz bij ņemams, dodams, mijams, 
Bet stunda nolikta bij dvēselei, 
Kad mieru rast. 
  (Rainis)

Ar visdziļākajām skumjām sirdī ir 
jāatzīst, ka esam zaudējuši vienkārši iz-
cilu cilvēku – mūsu vedējtēvu Juri Kan-
ču. Viņa dzīvesstāsts aprāvās tik negai-
dīti un pāragri. Izsakām visdziļāko līdz-
jūtību un esam skumjās kopā ar Ilzi.

Rita un Ivo

Kapusvētku dievkalpojums 
Varakļānu luterāņu kapsētā
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