
ZIEMASSVĒTKU  
TIRDZIŅŠ 
 IZSTĀDE

Varakļānu Mūzikas un
mākslas skolā 
 Amatniecības centrā

Iepriecini sevi un draugus ar dāvanu,     
kas radīta ar Varakļānu novada
amatnieku mīlestību

                         CENTRS ATVĒRTS  
                  16.,17.,20.,21.DECEMBRĪ 
                              12:00 - 18:00
Centru var apmeklēt uzrādot  sadarbspējīgu
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un 
 apliecinošu dokumentu.

IENĀC  UN IEPRIECINI SAVU SIRDI!

Tad atnāk svētvakars
Ir katram gadam laimes brīdis savs –
kā katram rītam sava gaišā mala.
Mīļš cilvēks atnāk, pieliecas pie auss
un pačukst tev par savu sapņu salu.
Un katram gadam ir savs rūpju laiks –
čiepst putnu ligzdās bērnu mutes platas.
Pat sētas vītolam tik norūpējies vaigs,
un ievai upmalā nav laika ķemmēt matus…
Vēl katram gadam ir savs svētvakars,
savs slieksnis balts, aiz kura atstāt bēdu:
pie loga putenis tik tīru dvieli kar,
un egles apsnigušās pilnas baltu vēdu.
 /Pēteris Jurciņš/

Nemanot  aizsteidzies vēl viens gads. Tas mums nesis dažādus izaicinājumus. Pateicoties mūsu kopīgam spēkam, 
esam spējuši aizstāvēt savu viedokli, saglabāt savu novadu. Rūpēs par savu un līdzcilvēku veselību klusāki kļuvuši pasā-
kumi un sabiedriskā dzīve. Izmantosim šo laiku, lai būtu kopā ar ģimeni, ar saviem tuvajiem cilvēkiem. Rotāsim mājas, 
iedegsim svecītes, ticēsim gaismai, ticēsim paši sev un cits citam.

Svētku priekšvakarā Varakļānu novada domes vārdā izsaku vislielāko pateicību uzņēmējiem, zemniekiem, valsts un 
pašvaldības iestāžu darbiniekiem, ikvienam novada iedzīvotājam, kas ar savu darbu un attieksmi veicinājuši mūsu nova-
da attīstību.

Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs
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VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  
SĒDES PROTOKOLS 
25.11.2021.    
Nr. 10

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par pašvaldības domes deputā-

tu pilnvaru apturēšanu.
 Apturēt Varakļānu domes depu-

tātu pilnvaras deputātiem:
1.1. Jānim Erelam;
1.2. Līgai Upeniecei;
1.3. Ievai Zepai.
2. Par izmaiņām Sociālo, izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas sas-
tāvā. 

Ievēlēt Sociālo, izglītības un kul-
tūras jautājumu komitejas sastāvā 
deputātu Edgaru Kokaru, kurš ar 
25.11.2021. uzsāk pildīt Varakļānu no-
vada domes deputāta pienākumus.

3. Par Memorandu sociālā darba 
attīstībai.

4. Par dzīvokļa īres līguma paga-
rināšanu.

5. Par dalību Nacionālajā veselīgo 
pašvaldību tīklā.

Kā pašvaldības koordinatoru paš-
valdības sadarbībai ar Nacionālo ve-
selīgo pašvaldību tīklu nozīmēt Līnu 
Nagli. 

6. Par naudas balvas piešķiršanu 
nozīmīgās dzīves jubilejās.

7. Par Sociālās dzīvojamās mājas 
īres līguma pagarināšanu.

8. Par pārdošanas cenas noteik-
šanu Varakļānu novada pašvaldības 
2022. gada sienas kalendāram.

Apstiprināt Varakļānu novadu 
prezentējošā 2022. gada sienas kalen-
dāra pārdošanas cenu 4,32 EUR (t.sk. 
PVN) apmērā.

9. Par Varakļānu novada Attīstības 
programmas 2014. – 2021. gadam 
darbības termiņa pagarināšanu.

1. Pagarināt Varakļānu nova-
da attīstības programmas 2014. – 
2021. gadam darbības termiņu līdz 
31.12.2023.

2. Grozīt Varakļānu novada attīstī-
bas programmas nosaukumu uz „Va-
rakļānu novada attīstības programma 
2014. – 2023. gadam”.

10. Par pašvaldībai piederošā ne-
kustamā īpašuma Saules iela 18, Vara-
kļāni, Varakļānu novads, pārdošanu.

11. Par Varakļānu novada vēlēša-

nu komisijas kandidātu pieteikšanu.
 Izsludināt Varakļānu novada vē-

lēšanu komisijas kandidātu pieteik-
šanos, nosakot pieteikšanās termiņu 
līdz 09.12.2021.

12. Par konkursu „Ziemassvētku 
rota 2021”.

13. Par nedzīvojamo telpu nomas 
līguma pagarināšanu.

14. Par neatgūstamo parādu no-
rakstīšanu.

15. Par Murmastienes kultūras 
centra, Stirnienes tautas nama un 
Varakļānu kultūras nama reorganizā-
ciju.

1. Uzsākt Murmastienes kultūras 
centra, Stirnienes tautas nama  un 
Varakļānu kultūras nama  reorgani-
zāciju.

2. Izveidot reorganizācijas komisi-
ju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētāja – Līna 
Nagle;

Komisijas locekļi – Inga Grudule, 
Ieva Šuste, Jānis Mozga, Sanita Senkā-
ne, Nauris Lazda.

3. Uzdot reorganizācijas komisijai 
mēneša laikā izstrādāt un iesniegt do-
mei lēmuma 1. punktā noteikto iestā-
žu reorganizācijas plānu.

4. Par lēmuma izpildi atbild paš-
valdība izpilddirektora v.i. Vilnis Dzēr-
vītis.

16. Par pašvaldībai piederošu 
telpu Rīgas iela 13, Varakļāni nomas 
izsoli.

1. Izsludināt 29.11.2021. telpu 
Nr. 004-3, 004-4, platība 12,3 m2, kas 
atrodas Rīgas ielā 13, Varakļāni, no-
mas izsoli ar augšupejošu soli nomas 
maksai, nosakot telpu izmantošanas 
termiņu 5 gadi, mērķis – komercdar-
bība.

2. Apstiprināt nomas izsoles noli-
kumu, kurā noteikt pieteikšanās ter-
miņu izsolē līdz  17. decembra plkst. 
14.00, izsoles dienu 20. decembris 
plkst. 14.00, nosacīto sākuma nomas 
maksu 25,00  EUR mēnesī (bez PVN ).

17. Par zemes nomu.
18. Par nedzīvojamo telpu nomas 

līguma pagarināšanu.
19. Par adrešu maiņu.
20. Par dzīvokļa Rēzeknes iela 4-6, 

Varakļāni, Varakļānu novads, atsavi-

nāšanu un nosacītās cenas noteikša-
nu.

21. Par dzīvokļa Kosmonautu iela 
22-7, Varakļāni, Varakļānu novads, 
atsavināšanu un nosacītās cenas no-
teikšanu.

22. Par izmaiņām Bāriņtiesas sas-
tāvā.

23. Par atļauju Varakļānu vidus-
skolai pagarināt nedzīvojamo telpu 
nomas līgumu.

VARAKĻĀNU 
NOVADA DOMES 
ĀRKĀRTAS SĒDE
2021. gada 10. decembrī  
Nr. 11

Darba kārtība
1. Par izmaiņām Sociālo, izglītības 

un kultūras jautājumu komitejas sas-
tāvā. 

Ievēlēt Sociālo, izglītības un kultū-
ras jautājumu komitejas sastāvā de-
putātu Aldi Strodu, kurš ar 10.12.2021. 
uzsāk pildīt Varakļānu novada domes 
deputāta pienākumus.

2. Par izmaiņām Finanšu un attīstī-
bas komitejas sastāvā. 

1. Ievēlēt Finanšu un attīstības 
komitejas sastāvā deputātu Arvi Stro-
du, kurš ar 10.12.2021. uzsāk pildīt 
Varakļānu novada domes deputāta 
pienākumus.

2. Ievēlēt Finanšu un attīstības 
komitejas sastāvā deputātu Oskaru 
Kanču, kurš ar 10.12.2021. uzsāk pil-
dīt Varakļānu novada domes deputāta 
pienākumus.

3. Ievēlēt Finanšu un attīstības 
komitejas sastāvā deputātu Aldi Stro-
du, kurš ar 10.12.2021. uzsāk pildīt 
Varakļānu novada domes deputāta 
pienākumus.

3. Par Varakļānu novada vēlēšanu 
komisijas locekļu ievēlēšanu.

1.1. Ievēlēt par vēlēšanu komisijas 
locekli  Mārtiņu Grudulu. 

2.1. Ievēlēt par vēlēšanu komisijas 
locekli  Sanitu Senkāni.

3.1. Ievēlēt par vēlēšanu komisijas 
locekli  Eviju Suhačevu. 

4.1. Ievēlēt par vēlēšanu komisijas 
locekli  Anitu Broku.

5.1. Ievēlēt par vēlēšanu komisijas 
locekli  Initu Mozgu.

6.1. Ievēlēt par vēlēšanu komisijas 
locekli  Ilzi Marinsku. 

7.1. Ievēlēt par vēlēšanu komisijas 
locekļa kandidātu 2 personas.

4. Par vēlēšanu komisijas priekšsē-
dētāja ievēlēšanu.

Iecelt par Varakļānu novada vē-
lēšanu komisijas priekšsēdētāju Aiju 
Ščucku. 

5. Par balsu skaitīšanas komisijas 
izveidošanu.

1. Balsošana ar vēlēšanu zīmēm 
par izpilddirektora iecelšanu amatā 
notiek elektroniski, izmantojot privā-
tos e-pastus, balsošanas procedūrā 
deputāti un balsu skaitīšanas komi-

sija katru soli apstiprina sēdes ierak-
stā.  Balsošana notiek ar sekretāres 
sagatavotām un nosūtītām vēlēšanu 
zīmēm, kuras deputāti 
aizpilda, nosūta komisijas 
locekļiem. Komisija apko-
po balsojumu balsojuma 
tabulā un iesniedz domes 
priekšsēdētājam. Rezultāti 
tiek apkopoti.

2. Apstiprināt balsu 
skaitīšanas komisiju Vara-
kļānu novada pašvaldības 
izpilddirektora iecelšanas 
procesam šādā sastāvā: 

Komisijas loceklis – Līna Nagle;
Komisijas loceklis – Janīna Grudu-

le.

1. 6. Izpilddirektora iecelšana 
amatā.

Iecelt Varakļānu novada domes iz-
pilddirektora amatā Oskaru 
Kanču ar 10.01.2022. uz dar-
ba līguma pamata.

7. Par projekta „Sociālās 
daudzdzīvokļu ēkas energo-
efektivitātes paaugstināša-
nas pasākumi Miera iela 14, 
Varakļānos” apstiprināšanu.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

K. Keiša,
Varakļānu novada

 pašvaldības sekretāre

Lai krāsaināka ikdiena un svētki!
Lai mēs esam tik bagāti, ka savā 

nabadzībā spējam vēl dot viens ot-
ram.

Lai mēs esam tik stipri, ka savā vā-
jumā varam uzvarēt paši sevi.

Lai mēs esam tik gaiši, ka šajā tum-
šajā laikā gaismā starot varam.

  /V.Kokle-Līviņa/

Vecgada vakarā  aicinām prast 
ieraudzīt visu labo un priecīgo, kas 
noticis šogad,  un uzsaukt tostu par 
veselīgu, dzirkstošu un skaistiem noti-
kumiem bagātu Jauno gadu!

Pie jaunā gada sliekšņa parasti 
pārdomājam par lietām, kas mums 
palīdz dzīvot vieglāk, justies labāk, sas-
niegt vairāk… Kas mūsu dzīvi skaistu 
dara? Pirmkārt, protams, katrs pats 
gan savās mājās, gan darbavietā. Bet 
ir patīkami, ka kāds cits parūpējas, lai 
visiem būtu prieks. Šajā svētku reizē 
izvēlējos izcelt Murmastienes darbi-
nieku Sarmītes, Ivana, Kārļa un Jāņa 
(protams, ar palīgiem) veikumu, kuri 
ar savu centību, radošo izdomu un cī-
tīgu darbu, ar minimāliem līdzekļiem 
panāk maksimālu efektu, sagādājot 
prieku gan pagasta iedzīvotājiem, gan 
viesiem, gan paši sev. Ne tikai sezonas 
laikā mūs priecē allaž sakopti dekora-
tīvi stādījumi, bet visa gada garumā 
dažādās vietās pārsteidz svētku deko-
rācijas un rotas – valsts svētkos,  Liel-
dienās, Ziemassvētkos… Varbūt kāds 

nav pamanījis, varbūt piemirsis, tāpēc Murmastienes bibliotēkā tikko atklāta foto 
izstāde ,,Lai  krāsaināka  ikdiena  un  svētki!”

...šai brīnumu laikā, caur balto pārslu deju 
mēs cits pie cita domās  ciemos ejam un 
roku sniedzam – 
laimei, 
         priekam,
                veselībai,
                      saticībai...
Priecīgus, mierpilnus Ziemassvētkus  un laimīgu Jauno gadu!
Lai visiem gaišas domas un veselība!

Uz tikšanos bibliotēkā!
Bibliotēkas vadītāja Terēze
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No 2022. gada 10. janvāra līdz 
2022. gada 10. februārim Lauku atbal-
sta dienests (LAD) aicina interesentus 
pieteikties atbalsta saņemšanai pasā-
kumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, 
kas notiks ar šādu publiskā fi nansējuma 
sadalījumu:

1) Kopējais fi nansējums apakšpasā-
kumā „Atbalsts ieguldījumiem lauku 
saimniecībās” lauku saimniecībām ir 
vairāk nekā 64 miljoni eiro, siltumnīcu 
būvniecībai un pārbūvei novirzīti 9 mil-
joni eiro, putnkopības vai cūkkopības 
nozarēm – 10 miljoni eiro.

Noteikumi paredz ieviest Tehnikas 
un iekārtu katalogu,kas paredz aizvietot 
iepirkuma procedūru, paātrinās projek-
tu pieteikuma aizpildīšanu un izvērtē-
šanu, kā arī samazinās kļūdu iespējas 
izmaksu pamatojošās dokumentācijas 
sagatavošanā un pārbaudē. Finansē-

Pieejams fi nansējums pasākumā „Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos”

jums ir sadalīts trīs saimniecību grupām 
pēc to apgrozījuma, atsevišķi paredzot 
līdzekļus mazām, vidējām un lielām 
saimniecībām pēc LAD reģionālo lauk-
saimniecības pārvalžu sadalījuma.

 2) Apakšpasākumā „Atbalsts ie-
guldījumiem pārstrādē”, pieejamais 
fi nansējums ir paredzēts 11 miljonu eiro 
apmērā. Tiek atbalstītas aktivitātes, kas 
saistītas ar lauksaimniecības produktu 
pārstrādi un ar to saistītu iepakošanu 
un pirmapstrādi.

 3) Pasākuma „Ieguldījumi mate-
riālajos aktīvos lauksaimniecības pa-
kalpojumu kooperatīvajām sabiedrī-
bām” publiskais fi nansējums ir 20 mil-
joni eiro.

Iesniegto projektu īstenošanas bei-
gu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas 
ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, ir viens 
gads un seši mēneši no LAD  lēmuma 

Nodibinājums „Madonas nova-
da fonds” izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 17. 
kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Latvijas  Lauku attīstī-
bas programmas 2014. – 2020.gadam 
apakšpasākuma 19.2 „Darbību īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzītu vie-
tējās attīstības stratēģijas „Cilvēks, vieta, 
darbs Madonas reģionā 2015. – 2020.” 
ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana 
notiek no 2021. gada 18. decembra līdz 
2022. gada 18. janvārim.

Projekta īstenošnas termiņš:
- ja tiek veikta būvniecība – divi gadi 

no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pie-
ņemšanas par projekta iesnieguma ap-
stiprināšanu;

- pārējiem projektiem projektu īste-
nošanas termiņš ir viens gads no Lauku 

atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma apstiprināša-
nu.

17. kārtai un stratēģiskajam mēr-
ķim” Sabiedrības dalība un sadarbība 
vietējās ekonomikas un dzīves  kvalitā-
tes stiprināšanā, sabiedriski aktīvas un 
attīstošas dzīves vides veidošanā” pie-
ejamais publiskais fi nansējums ir 945 
403,00 EUR.

Rīcības, kurās 17. kārtā iesniedz 
projektu iesniegumus:

1.1. rīcība  „Lauksaimniecības pro-
duktu pārstrāde, ar lauksaimniecību ne-
saistīta ražošana un pakalpojumi”, atbal-
sta apmērs rīcībai 805 803,00 EUR;

1.4. rīcība „Atbalsts lauku tūrisma 
pakalpojumiem”, atbalsta apmērs rīcībai 
100 000 EUR.

2.8. rīcība „Smeceres sila sporta 
un atpūtas bāzes stāvlaukuma teritori-

MNF izsludina LEADER  projektu iesniegumu 
pieņemšanas 17. kārtu

pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu.

Attiecīgi, ja tiek veikta būvniecība, 
pārbūve, ierīkoti ilggadīgie stādījumi un 
iegādāti ražošanas pamtlīdzekļi – tad tie 
ir divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Tehnikas tirgotāju ievērībai! Tehni-
kas tirgotāji savus piedāvājumus Tehni-
kas un iekārtu katalogā var iesniegt līdz 
2022. gada 27. janvārim.

 Projekta iesnieguma veidlapas un 
pasākuma nosacījumi pieejami LAD mā-
jaslapā sadaļā „Atbalsta pasākumi”.

Interesenti konsultācijas var sa-
ņemt SIA LLKC Madonas konsultāciju 
birojā,zvanot vadītājai Aijai Vīgnerei, 
mob. tālr. 28675443.

   J. Grudule,
Varakļānu novada lauksaimniecības 

konsultante

ju attīstība”, atbalsta apmērs rīcībai 39 
000,00 EUR.

Kontaktinformācija: stratēģijas ad-
ministratīvā vadītāja Jogita Baune, tāl-
runis 27527343, e pasts jogitabaune@
inbox.lv. Lūgums par individuālajām 
konsultācijām iepriekš vienoties telefo-
niski.

Madonas novada fondā LEADER 
projektus var iesniegt Madonas un 
Varakļānu novadu iedzīvotāji un uz-
ņēmēji. Atbalsta pretendenti: personas, 
kuras plāno uzsākt saimniecisko darbī-
bu, un personas, kuru apgrozījums ir ne 
vairāk kā 150 000 EUR noslēgtajā gadā 
pirms projektu iesniegšanas.

Informācija no nodibinājuma Mado-
nas novada fonds mājaslapas.

J. Grudule, 
Varakļānu novada lauksaimniecības 

konsultante 

Šis gads nav bijis viegls kultūrai, 
ierobežojumi, kas liedza notikt koncer-
tiem, ballēm, sadančiem, ir bijuši ļoti 
strikti, vissmagāk šajā laikā ir bijis rast 
motivāciju no jauna „iegriezt” kultūras 
dzīvi, kaut nedaudz tuvāk, kā tas bija 
pirms...

Pašdarbība gandrīz  apstājās, ko-
lektīvu dalībniekiem sāka zust motivā-
cija, noteikumu maiņa teju katru nedē-
ļu radīja bažas par kultūras dzīvi.

Taču mūsu kolektīvu degsme un 
sirds tuvība kultūrai neļāva padoties, 
kopā esam spēks! Ikviena iespēja or-
ganizēt pasākumus tika izmantota, 
kopā esam sākuši kultūras „Atdzimša-
nu’’. Kolektīvi ir gatavi jauniem pasāku-
miem, lai priecētu pilsētas un novada 
iedzīvotājus, ciemiņus un draugus.

Neskatoties uz ierobežojošajiem 
pasākumiem, kultūras namu piemek-
lēja arī kāds pavisam nepatīkams noti-
kums – 22. janvārī KN plīsa ūdensvada 
caurule, nodarot lielus postījumus ies-
tādes telpās.

Kopumā pasākumi visnotaļ ir biju-
ši dažādi. Patriotiski – pieminot Latvijas 
pagātnes tumšākos notikumus, gan 
atceroties Latvijas brīvības atgūšanu.

Arī izklaidējoši un sportiskā no-
skaņā aizvadīti pasākumi, piemēram, 
foto orientēšanās sacensības pilsētas 

Atskats aizejošā gada pasākumos
teritorijā, kuru noslēgumā pasākuma 
dalībnieki kopā ar KN darbiniekiem un 
Varakļānu novada domes priekšsēdē-
tāju iestādīja divus laimes kokus. 

Trešajā oktobra sestdienā norisi-
nājās Auto foto orientēšanās sacensī-
bas novada teritorijā, kas nu jau būs kā 
ikgadējā tradīcija.

Kur gan bez ikkadējiem pilsētas 
svētkiem, kuri norisinājās no 20.-21.
augustam. Šogad novadniekiem un 
viesiem par prieku uzstājās grupas :

Sintēze, Carneval Youth, Jauda.
Par bērnu prieku rūpējas Kidzone 

putu ballīte un Zēgevaldes trio parūpē-
jās par svētku noskaņu spēlē’’ Es mīlu 
Varakļānus.’’

Kad lielie darbi jau galā, ziemas se-
zonā atsākās cītīgi mēģinājumi pašdar-
bības kolektīviem, un ar savu enerģiju 
pašdarbnieki sagatavoja uzvedumus 
Adventes laika koncertiem.

Vislielākais paldies mūsu pašdar-
bības kolektīviem!

VPDK „Varakļāni’’, sieviešu korim 
„Dzelvērte’’, SDDK „Dardedze’’, folklo-

Lielā egle iedegta!
Laikā, kad eglīte pie kultūras nama jau bija ieguvusi savu svētku rotu un svinīgi iedziedāta, 

Lielā egle skaudīgi nolūkojās uz mazo māsu. Bet nu jau arī pilsētiņas centrālā egle izpušķota 
majestātiski greznojas un priecē iedzīvotājus. Par tās greznošanu rūpējās divi darbīgi rūķi – 
Zigmārs Rugainis un Edgars Vilkaušs. Paldies!

ras kopai’’ Klāni’’, vokālajam ansam-
blim „’Taktika’’, Varakļānu

 amatierteātrim, kā arī pārējiem, 
kuri ar nepacietību gaida savu uzstā-
šanos.

 Sirsnīgs paldies kolektīvu vadītā-
jiem par ieguldīto darbu.

Uz tikšanos nākošajos pasāku-
mos!

25. decembrī KN Taksometrs do-
sies pie mazajiem novadniekiem, no-
gādājot saldumu tūtas.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem un 
pasākumiem Varakļānu kultūras nama 
FaceBook lapai.

Visiem sirdsiltus svētkus vēl Vara-
kļānu kultūras nama kolektīvs.

 Alvis Gruduls

\\
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50 un vairāk
„Laulība ir akords, bet akords 

ir saturā bagātāks par atsevišķu 
skaņu pat tad, ja tajā kaut kas ne-
saskan.” Fišers

Ir kovida pandēmijas laiks, vēl 
arī Adventes laiks, kad tā vien gribas 
pateikt kādu labu, mīļu vārdu, tikties 
ar tuviem cilvēkiem, bet tas vēl kādu 
laiku būs liegts. Atliek vien ģimene, ar 
kuru var dalīties visos jautājumos, iz-
teikt mīļus vārdus un kādreiz pārmetu-
mus, jo dzīvē ir viss – gan labais, gan ne 
tik labais. Tā jau pasaulē iekārtots, ka 
ģimene ir sabiedrības spogulis. Cik sa-
kārtotas ir ģimenes saites, tik sakārtota 
tās mājvieta.

Prieks par stiprām ģimenēm, kurās 
viens otru atbalsta, mīl un sargā. Gribu 
pieminēt Marijas un Mihaila ģimeni, 
kura šogad atzīmēja 63. laulības gada-
dienu, Matilde un Leonards Zepi – 62., 
Janīna un Arturs Zepi – 59., Albīna un 
Vitālijs Dūdas – 58., Olga un Andrejs 
Mālnieki – 57., Anna un Antons Strodi 
– 56., Valērija un Jāzeps Garanči – 54., 
Leonora un Elmārs Kanči –  53, Emerita 
un Andrejs Nagļi – 53., Anna un Vladis-

lavs Skabi – 53., Marta un Jānis Eiduki 
– 52., Ļiļa un Pāvels Molčanovi – 50., Va-
lentīna un Juris Ivanovi – 50. 6. novem-
brī 50. kāzu jubileja bija Ilzei un Jānim 
Gruduļiem (red. piezīme).

Protams, mūsu pilsētiņā un nova-
dā dzīvo vēl daudz jauku un stipru ģi-
meņu, bet šīs ģimenes ir īpašas, jo tās 
savu savienību ir slēgušas Varakļānu 
pilsētas dzimtsarakstu nodaļā. Visām 
ģimenēm, gan nosauktajām, gan ne-
nosauktajām, šajā pandēmijas laikā un 
vēlāk lai ir izturība, saprašanās, līdzjūtī-
ba, pacietība pārvarēt visas grūtības un 
nesalūzt.

Jūs visi esat stipri!

Saņemiet visas potes pret Covid-
19, runājiet ar saviem tuviniekiem, 
draugiem un radiem, lai visi sapotējas, 
un visi mēs varam ātrāk atgriezties dzī-
vē pirmspandēmijas režīmā. Nekas par 
potēm labāks vēl nav izgudrots pandē-
mijas likvidēšanai.

Sargāsim, celsim savu Varakļānu 
novadiņu visās jomās. Cerēsim, ka nā-
košās laulību jubilejas mēs visi (arī es ar 
vīru Aloizu – 61.) varēsim atzīmēt lielā-
kā radu pulkā.

Lai piepildās mums visiem dzejnieces 
Lijas Brīdakas vārdi:
Kā baltas asteres lai uzzied jūsu die-
nas,
Ko it nekāda salna nespēj dzelt,
Lai ne vien gredzeni jūs dzīvē vieno,
Bet sirdīs saglabātais uzticības zelts!

Visiem priecīgus Ziemassvētkus un 
veselīgu, laimīgu Jauno – 2022. gadu!

Patiesā cieņā un visu to labāko vēlot – 
pensionāre Anna Strode

Ir Adventes laiks, kas liek pārdo-
māt mūsu rīcību, piedot, saprast un 
visu salikt savās vietās.

Es gribu mazliet ieviest skaidrību 
dažu cilvēku domās. Tas ir par avīzītes 
9. numura rakstu „Vēlos rast skaidrī-
bu”. Uz raksta 1. jautājumu par pries-
tera Kravaļa skološanu konkrēti ne-
varu pateikt, vienīgi to, ka par naudas 
līdzekļiem baznīcā atbildēja draudzes 
komiteja, kuru pārbaudīja rajona Fi-
nanšu nodaļa.

Uz 2. jautājumu gan varu konkrē-
ti atbildēt. Katrs pilsonis, kas mantojis 
kādu īpašumu, var pārdot to, kam grib, 
saskaņā ar likumdošanu.

Cien. prelāts Boldāns savā dzīves 
laikā bija iemantojis cilvēku cieņu un 
mīlestību ne tikai kā priesteris, bet arī 

Atbilde uz rakstu „Vēlos rast skaidrību”
kā vienkārši privātpersona.  Viņš prata 
uzklausīt cilvēkus, dot padomu gan ga-
rīgos, gan pasaulīgos jautājumos. Bija 
tolerants pret visiem, iejūtīgs, sirsnīgs, 
nešķirojot cilvēkus ne pēc ticības, ne 
pārliecības, ne sabiedriskā stāvokļa. 
Sakarā ar to arī cilvēki novēlēja, lai pēc 
nāves viņu īpašums piederētu Anto-
nam Boldānam, ne jau kā prelātam, 
priesterim, bet gan kā privātai perso-
nai. To es varu apliecināt (jo tiku ru-
nājusi ar testatoriem) par mantojumu 
gan Skolas ielā, gan Pils (toreiz Ļeņina 
prosp.) ielā.

Saprotu, ka mēs šajā pandēmijas 
laikā paliekam īgni, nervozi, nevaram 
apvaldīt savas emocijas, esam neap-
mierināti, bet saglabāsim tomēr pie-
klājību, neapvainosim otru par lietām, 

kuras īsti nezinām.
Lai visiem šis Adventes laiks ienes 

skaidrību domās un darbos, lai vairo 
mīlestību, saticību! Sagaidīsim Ziemas-
svētkus un Jauno gadu ar tīru sirds-
apziņu, ka esam darījuši visu, lai dzīve 
paliktu labāka un pandēmija beigtos. 
Visi esam sapotējušies pret Covid-19, 
ticēsim speciālistiem šajā jomā.

Lai miers un laklājība visās mājās!

Ieklausieties dzejnieces Adīnas 
Ķirškalnes vārdos:

Lai nebūtu jāapmaldās,
Sargāsim gaismas staru:
Grūti lauzties uz mērķi
Bez sirdsgudra gara...

Anna Strode,
pensionāre

„Sprīdītī” atkal klāt Ziemassvētku 
laiks. Vēl joprojām vesels klēpis iero-
bežojumu, bet, katrai grupai esot savā 
burbulī, tas vēlēšanos mācīties, gatavo-
šanās prieku, svētku gaidīšanas prieku, 
baltās ziemas baudīšanu – neaptur un 
nemazina. Nekas, ka mamma un tētis 
nevar piedalīties grupu dzīvē klātienē, 
tomēr vienas grupas ietvaros viss no-
tiek – pastaigas, pārgājieni, svētki, ro-
taļnodarbības.

Mācību gads jau tuvojas pusei un 
sāk iezīmēties plusi un mīnusi – ko 
esam apguvuši, ko vēl jāturpina nostip-
rināt zināšanu ceļā, lai, noslēdzot pirmo 
pusgadu, bērnam varētu rakstīt „apgu-
vis”. Šo ziņu un tikai ne šo vien, arī par 
bērna visām ikdienas gaitām, turpmāk 
varēs atrast mūsu darba programmā 
ELIIS. Decembra izskaņā šai program-
mai pievienosies arī bērnu vecāki. 
Programma būs tilts saziņai starp pe-
dagogu un vecākiem par bērnu attīstī-
bu, izaugsmi, visu procesu iestādē.

Šajā decembrī ziema mūs pārstei-
dza jau laicīgi ar spelgoni, ar sniega 
kupenām. Tāpēc starp izglītošanās brī-
žiem bērni varēja baudīt īstus ziemas 
priekus – pikoties, būvēt cietoksni, vizi-
nāties, rakt tuneļus, brist nepārbriena-
mas sniega takas (šīs visas nodarbes ir 
tikai pluss klāt pie mācīšanās procesa 
– kā tikt galā, kā veidot, ko darīt, kā sa-
nāks, kā tikšu galā....).

 Lai arī gaisa temperatūra dienas 
vidū sasniedza -15, -16 grādus, lielāko 
grupu bērni gāja ārā un aktīvi darbojās. 
Ne jau laika apstākļi ir nepareizi, galve-
nais kritērijs, lai ietu ārā – pareizs ap-
ģērbs (lai nesasvīst, lai netiek vējš klāt, 
lai var laicīgi nomainīt samirkušos cim-
dus!), jo sniega prieki ir jābauda ziemā!

Svētki arī būs! Viss sācies ar zīmē-
šanu, griešanu, dzejoļu, dziesmu, deju 
mācīšanos, izrāžu iestudēšanu – gal-
venie režisori, mākslinieki un aktieri ir 
paši bērni... To visu novēro lielais Rūķis, 
kurš katru gadu regulāri iegriežas bēr-
nudārzā un pat izskrien cauri pilsētai.

Garām „Sprīdītim” nepaiet arī dā-
vināšanas prieks. Kā katru gadu, bēr-
ni veido apsveikumus, lai iepriecinātu 
mūsu bijušos darbiniekus – pensionā-
rus. Ar vecāku palīdzību un gādību (ga-
tavoja mazas dāvaniņas kopā ar bērnu) 

„Sprīdītī” veras ciet aizejošā gada kalendāra 
decembra lapa.....

šogad no sirds pateicamies mūsu novada mediķu pulciņam. MŪSU DAKTERĪŠI, 
MEDMĀSIŅAS – LAI  JUMS IZTURĪBA UN VESELĪBA!

„Sprīdītī” viss notiek, lai būtu prieks, darbs un darbošanās!

Tuvojas gadumija, kad viens otram vēlam tikai labu:

Mūsu bērnudārza BĒRNIEM vēlam – 
LAI  JUMS VĒLME UN INTERESE GŪT JAU-

NAS ZINĀŠANAS UN PRASMES, LAI PRIEKS 
BŪT KOPĀ UN DRAUDZĒTIES AR DRAUGIEM 
BĒRNUDĀRZĀ!

Mūsu BĒRNU VECĀKIEM novēlam –
- VISU TO, KO VĒLĒJĀM BĒRNIEM, LAI PIE-

PILDĀS... TIKAI PIELIECIET SAVU ROKU – BĒRNS 
GAIDA!

- LAI JUMS, VECĀKI, GRIBASSPĒKS SPĒT 
BŪT ATBILDĪGIEM PAR SAVA BĒRNA DZĪVESPRIEKU, ATTĪSTĪBU,  ZINĀŠANĀM, IZ-
AUGSMI! LAI JŪS LEPNI VARĒTU TEIKT: MANS BĒRNS IR GATAVS LIELAJAI DZĪVEI!

SIRDSSILTUS, ĢIMENISKUS SVĒTKUS! 
Metodiķe AIJA

Vakcinācijas aptvere uz 06.12.12. pie ģimenes ārstiem Varakļānu novadā
60+ 60 – 69 70 – 79 80+ Kopējā Nevakcinēti 60+ Nevakcinēti kopā

Sandra Gritāne 79,5% 82,05% 77,42% 76,67% 71,03% 49 445

Rita Latkovska 75,26% 76,54% 73,60% 75,46% 73,71% 192 432

Nelija Dokāne 69,50% 73,02% 75,68% 54,24% 64,26% 79 297
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Ik gadu novembris ir ne vien valsts 
svētku mēnesis, bet arī laiks, kad godi-
nām aktīvus, darbīgus novadniekus un 
uzņēmumus.

Parasti 18. novembrī pulcējāmies 
svētku koncertā, kur priecājāmies par 
mūsu pašdarbnieku veikumu un svinī-
gā atmosfērā sveicām mūsu iedzīvotā-
jus, kuri ieguldījuši nopietnu darbu no-
vada attīstībā, tomēr epidemioloģiskās 
situācijas dēļ jau otro gadu pasākums 
nenotika. Apsveikumi, ziedi un svētku 
balvas tika piegādātas katram balvas 
saņēmējam individuāli.

Atzinības rakstus saņēma 
SIA „Biocore LTD”, „Inčārnieku 

komplekss” – par veiksmīgu uzņēmēj-
darbību, degradētas teritorijas attīstī-
šanu un Varakļānu novada vārda po-
pularizēšanu.

Piecu gadu laikā radīts veiksmīgs 
uzņēmums, kas ražo koka palešu dē-
ļus, kā arī blakusproduktus – šķeldu 
un skaidas. Uzņēmumā strādā 50 dar-
binieki. Svarīgs atbalsts uzņēmuma 
izveidē un attīstībā ir kopīgs darbs ar 
pašvaldību un ES struktūrfondu snieg-
tās iespējas.

SIA „Pārtikas veikalu grupa” 
– par veiksmīgu uzņēmējdarbību un 
jaunu darba vietu radīšanu Varakļānu 
novadā.

Uzņēmums „Pārtikas veikalu gru-
pa” dibināts 2011. gadā. Tajā tiek no-
darbināti 160 darbinieki kopumā 10 
veikalos un 6 ražošanas cehos – no 
tiem septiņi „top!”, divi „mini top!” un 
viens specializētais veikals. “Pārtikas 
veikalu grupa” veikali atrodas Cesvai-

Piešķirti Varakļānu novada pašvaldības 
apbalvojumi

laikā labprāt kājām izstaigā novada 
teritoriju. Vērojot senos koka krustus 
ceļmalās, radusies doma tos sakopt, 
iespēju robežās atjaunot, dažus izga-
tavot no jauna. Izpētot vecās novada 
kartes, apzināti 33 krusti, Veipos, Tei-
ceiniekos, Kančos uzstādīti jauni krus-
ti. Gunārs Puntužs pie padarītā neap-
stājas, tāpēc lūdz ar avīzītes starpnie-
cību vai viņam personīgi pastāstīt par 
vietām, kur kādreiz bija uzstādīti krusti, 
lai to vietā varētu uzlikt jaunus.

Ingūna Pelše – par ieguldīto darbu 
Murmastienes pamatskolas vadībā.

Ingūna Pelše 20 gadus strādājusi 
Murmastienes pamatskolā, bijusi di-
rektora vietniece mācību darbā, direk-
tora vietas izpildītāja. Rūpējusies par 
skolēnu pozitīvu motivēšanu dažādiem 
ārpusklases konkursiem, pilsonisko un 
patriotisko audzināšanu. Veikts siste-
mātisks darbs ar skolēnu vecākiem, 
individuālais darbs ar skolēniem. Mo-
tivējusi skolēnus labāk apgūt mācību 
priekšmetus un celt viņu pašapzinu. Ar 
gandarījumu un prieku atzīst, ka darbs 
pirmskolas izglītības apmācībā ir viņas 
dzīves būtība.

Juris Daleckis – par ilggadēju ie-
guldījumu Varakļānu vidusskolas attīs-
tībā.

Juris Daleckis ir Varakļānu vidus-
skolas direktors 25 gadus. Viņš neno-
gurstoši strādā, lai skola būtu laikmetī-
ga un moderna izglītības iestāde, cen-
trēta uz attīstību un skolēnu vispusīgu 
izglītību. Ik gadu tiek pilnveidotas mācī-
šanās prasmes, akcentējot motivējošo 
vērtēšanu. Īpaša uzmanība tiek veltīta 

nacionālās identitātes apzināšanai, no-
vada, pilsētas un dzimtas vērtību izpē-
tei, gatavojoties Varakļānu vidusskolas 
100 gadu jubilejai.

Aina Kazāka – par ieguldīto darbu 
Varakļānu novada identitātes stiprinā-
šanā, tradīciju izpētē un kopšanā, sko-
lēnu radošuma attīstībā.

Aina Kazāka Varakļānu vidusskolā 
strādā jau 31. gadu. Ir direktora viet-
niece ārpusklases darba audzināša-
nā un azartiska ģeogrāfi jas skolotāja. 
Enerģiski rosina skolēnus iesaistīties 
dažādos projektos. Skolas jubilejai vel-
tīto pasākumu ietvaros veidota izstāde 
„Skolai 100”, kur katrs bērns atstājis 
savu nospiedumu, pastāstot par savu 
dzimtu, sevi un nākotnes vīzijām. Ini-
ciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros 
visu klašu skolēni pabijuši teātros, mu-
zejos, devušies ekskursijās, iepazīstot 
Latvijas ģeogrāfi ju, vēsturi, kultūru. 
Kopā ar skolas pašpārvaldi notiek ak-
tīva iesaistīšanās Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūras un citos 
projektos.

Jānis Sārnis – par ilggadēju un 
apzinīgu darbu Varakļānu Mūzikas un 
mākslas skolā.

Varakļānu Mūzikas skolā strādā 
no tās atklāšanas 1991. gadā, māca 
trompetes spēli. Vadījis dažādus jau-
niešu estrādes ansambļus, ar skolas 
estrādes ansambli „Slieksnis” startējis 
republikas mēroga konkursos. Dzied 
vīru ansamblī, garīgās mūzikas korī, 
folkloras kopā „Klāni”. Ir dabas cilvēks, 
brīvajos brīzos patīk makšķerēt, dodas 
medībās. 

Inta Zepa – par kvalitatīvu un ap-
zinīgu darbu ar jaunatni un bērniem 
Murmastienes pamatskolā.

Inta Zepa 19 gadus strādājusi Mur-
mastienes pamatskolā par eksakto zi-
nību skolotāju. Viņas vadībā skolēni 
piedalījušies valsts rīkotajos izzinošajos 
konkursos, kuros iegūtas godalgotas 
vietas. Rosinājusi skolēnus piedalīties 
dažādos pasākumos, paplašinot viņu 
pasaules redzējumu, veikts sekmīgs 
darbs zinātniski pētniecisko darbu iz-
veidē un veiksmīgā prezentācijā.

A. Jaunzeme,
 teksts un foto

Valdes loceklis Jānis Mikāls 
un Māris Justs.

nē, Lubānā, Varakļānos, Viļānos, Prei-
ļos, Zilupē, Madonā, Maltā, Krāslavā 
un Ilūkstē. 

Uzņēmums 2020. gadā ir saņēmis 
apbalvojumu un sertifi kātu „Stiprā-
kais Latvijā 2020”, kas ir apliecinājums 
uzņēmuma augstajam kredītspējas 
novērtējumam jeb nozīmīgam ieguldī-
jumam stabilas valsts nākotnes ekono-
mikas veidošanā. Stingrajiem sertifi cē-
šanas standartiem atbilst tikai 3,5% no 
Latvijas uzņēmumiem. 

Ar Pateicības rakstiem apbalvoti:
Ivars Ikaunieks – par ieguldījumu 

Varakļānu novada attīstībā. 

Valdes loceklis Guntars Skutelis.

Ivars Ikaunieks.

Ingūna Pelše.

Aina Kazāka.

Inta Zepa.

Jānis Sārnis.

uzņēmumu atbalstu, Lauku atbalsta 
dienesta projekti. Regulāri atjaunoti 
grants ceļu segumi, ar Domes atbalstu 
uzsākta ēku siltināšana.

Ilga Broka – par ilggadēju un ap-
zinīgu darbu pašvaldības administrā-
cijā.

Ilga Broka Varakļānu pilsētas un 
novada pašvaldībā nostrādājusi 24 
gadus. Ar viņas gādību izveidota ie-
dzīvotāju datu bāze, veikta dzīvojamo 
māju privatizācija, īstenoti dažādi iz-
pētes, realizācijas, sadarbības un ap-
vienošanās projekti. Rūpīgi un precīzi 
sakārtots arhīvs, personāla lietvedība, 
apzinīgi veikts darbs administratīvajā 
komisijā, sēžu protokolu noformēša-
nā. Ilga Broka pateicas darba kolēģiem 
par morālo atbalstu, uzticību un vie-
dokļa uzklausīšanu.

Gunārs Puntužs – par sakrālā 
mantojuma un 
kultūrvēsturis-
ko vērtību at-
jaunošanu. 

G u n ā r s 
Puntužs 25 
gadus strādā 
par Varakļānu 
v i d u s s k o l a s 
direktora viet-
nieku saimnie-
ciskajā darbā, 
vairākus sasau-
kumus ir bijis 

pašvaldības deputāts. Savā brīvajā 

Ilga Broka.

Gunārs Puntužs.

Apbalvojumu saņem Juris Daleckis.

Ivara Ikaunieka darbība saistīta 
ar Varakļānu pilsētu un novadu, 8 ga-
dus bija novada  pašvaldības izpilddi-
rektors. Šajos gados realizēti telpiski 
lieli objekti – pilsētas skvēra pārbūve, 
ūdenssaimniecības, ūdensvada un 
kanalizācijas tīkla papalašināšana, 
pilsētas ielu asfaltēšanas projekts ar 
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26. novembrī Zoom saitē noti-
ka Varakļānu identitātes forums. Tā 
pirmajā daļā bija iespēja iepazīties ar 
varakļāniešu vēstījumu par savu iden-
titātes izjūtu, to prezentēja mūziķe Ag-
nese Gabriša, skolotāja Margarita Se-
licka, politologs Ģirts Broks, izglītības 
speciāliste Ilze Saleniece, skolniece 
Deina Svilāne. Katram no viņiem bija 
savs identitātes redzējums, sava piere-
dze un spriedums. Diskusijā piedalījās 
Valsts prezidenta kancelejas pārstāvis 
Jānis Pleps, Eiropas Parlamenta depu-
tāts Ivars Ījabs, Saeimas deputāti Ar-
mands Krauze, Ilga Šuplinska, Viktors 
Valeinis, VA asociētais profesors Gatis 
Krūmiņš.

Visu Zoom saiti var redzēt Face-
book – biedrības „Varakļõnīts” lapā. 
Avīzē publicējam  varakļāniešu pre-
zentācijas. 

Lai sagatavotu šādu nozīmīgu pa-
sākumu, jāiegulda milzīgs darbs, tas 
prasa daudz laika, pūļu un atbildības. 
Lielu lielais PALDIES par palīdzību Il-
māram Latkovskim! Viņa iniciatīva, zi-
nāšanas, organizatora talants, toleran-
ce ir nenovērtējams ieguldījums foru-
ma organizēšanā. Paldies draudzīgajai 
varakļāniešu komandai Līnai, Jānim, 
Martai, bez viņu nesavtīgās palīdzības 
pasākums nevarētu notikt.

Vērtējot pilsoniskās inciatīvas fo-
ruma sarunas, ar gandarījumu jāatzīst, 
ka Varakļānu novada iedzīvotājiem ir 
krietni augusi pašapziņa. Esam iedzi-
ļinājušies un izpratuši politisko partiju 
aizkulises, kuras ne vienmēr ir viņiem 
glaimojošas. Mums ir izveidojies savs 
viedoklis, kuru aizstāvēt esam gatavi 
dažādiem līdzekļiem.

Mēs nevaram mainīt pagātni, bet 

Pilsoniskās iniciatīvas foruma 
„Demokrātija un identitāte” otrā saruna

varam veidot tagadni un nākotni. Šajā 
laikā mēs neskaitāmas reizes esam 
pierādījuši, ka vēlamies PAŠI veidot 
un attīstīt savu novadu. Mums kā vi-
siem Latvijā ir svarīgi saglabāt latvisko 
identitāti. Varakļāniešu identitātes uni-

kalitāte ir būt Latgali un Vidzemi vie-
nojošam novadam! Lai mums visiem 
izdodas!

Aina Jaunzeme,
Biedrības „Varakļõnīts” valdes locekle

Varakļānu vidusskolas 7. – 
12.klašu skolēni piedalījās aptaujā 
un izteica savas domas un viedokli 
par latvisko un latgalisko identitā-
ti un citiem ar šo tēmu saistītiem 
jautājumiem. Tika iesniegtas 52 
atbildes, tās apkopoja un analizēja 
Varakļānu vidusskolas 12. klases 
skolniece Deina Svilāne.

Latviskā un latgaliskā identitāte

jo jaunā paaudze nepiekopj latgaliešu 
valodas izmantošanu ikdienā. Mazākā 
daļa atbildēja, ka jā, jo tas noderētu 
redzesloka paplašināšanai, spētu palī-
dzēt runāt ar vecvecākiem latgaliski, ka 
latgaliešu valoda ir daļa no mūsu kul-
tūras, arī tika dzirdēta frāze, ka valodu 
jau zin, bet vēlētos iemācīties rakstību. 

13. jautājums „Cik bieži Varakļānu 
vidusskolā starpbrīžos tu dzirdi kādu 
runājot latgaliski?’’  – 46,2% atbildēja, 
ka bieži dzird skolotājus un tehniskos 
darbiniekus runājot lagtaliski savā star-
pā. 28,8% atbildēja, ka skolā runājam 
kādu latgaliski dzird reti vai dažreiz. 

14. jautājums, „Ar ko, tavuprāt, Va-
rakļānu latgalieši atšķiras no pārējiem 
latgaliešiem Latgalē?’’ Izlasot un ap-
kopojot visas atbildes, vislīdzīgākā at-
bilde bija, ka Varakļānu latgalieši runā 
precīzāk un pareizāk, bet Latgalē dau-
dzās vietās latgaliešu vārdi tiek aizstāti 
ar krievu vārdiem, un mēs protam pār-
slēgies no latviešu uz latgaliešu valodu 
pašiem pat nemanot.

Mani secinājumi. 
 Neskatoties uz to, ka ikdienā 

mūsu paaudze saskaras ar latgaliešu 
valodu un citam valodām, mēs jūta-
mies piederīgi Latvijai.

 Izglītības jomā runājot, lielākā 
daļa uzskata, ka Varakļāniem ir jāpie-
der Vidzemes novadam, jo līdz šim visi 
ar izglītību saistītie pasākumi ir bijuši 
saistībā ar Madonas novadu un tuvā-
kajām pilsētām, t.i., visas olimpiādes, 
konkursi, sadanči un skates, sacensī-
bas. 

 Lielākās daļas piederību/ 
identitāti nosaka skolēnu ģimene un 
izcelšanās vieta, tieši vecāko paaudžu 
ietekme.

 Runājot par latgaliešu valodas 
prasmēm, 50% no mums prot runāt 
latgaliski, bet mēs to maz pielietojam, 
jo ikdienā, atrodoties vienaudžu vidē, 
visiem ir „iegājies’’ runāt latviski. To arī 
varētu sasaistīt ar paaudžu maiņu.

 Mūsu latgaliešu valodas 
prasmes ļoti daudz ietekmē vecāki 
un vecvecāki, jo ikdienā viņi savā star-
pā visbiežāk komunicē latgaliski, un 
mums, klausoties no malas, tas jau ir 
automātiski pašsaprotams, lai gan pa-
rasti lielākā daļa vecāku runā ar mums 
literārajā – latviešu valodā un reizēm 
arī latgaliski. Nerunājot, bet klausoties 

latgaliešu valodu ikdienā, tāpat rodas 
kaut mazākās zināšanas un valodas 
izpratne.

 Runājot par to, vai visiem Lat-
galē dzīvojošajiem būtu jāprot runāt 
latgaliski, visi ir noskaņoti ļoti neitrāli 
un neieņem ne atbalstošu, ne nolie-
dzošu nostāju. Katrs runā, kā pašam 
liekas ērtāk un neviens nevar uzspiest 
tev runāt vai nu tikai latgaliski, vai nu 
tikai latviski. 

 Varakļānos ikdienā latgaliski 
runājošos var bieži sastapt, vai nu tie 
ir skolotāji un darbinieki skolā, vai arī 
garāmgājēji uz ielas/ veikalā, bet, pro-
tams, lielākā daļa no šiem cilvēkiem ir 
vecāki nekā mēs, jaunieši. 

 Jautājumā par latgaliskās 
rakstības/runas apguvi, daļa skolēnu 
vēlētos apgūt tieši rakstību, jo katras 
zināšanas noder un tikai paplašina re-
dzesloku, un lielākā daļa arī prot runāt 
ikdienišķas sarunas līmenī, bet rakstī-
bas ziņā mēs ar to nesastopamies tik 
bieži. 

 Varakļānos dzīvojošie latga-
lieši atšķiras tieši ar tīras latgaliešu va-
lodas izmantošanu, jo, balstoties pēc 
vairākuma atbildēm, tieši šeit, Varakļā-
nos, mums runājot netiek iejaukti krie-
vu vārdi, kā, piemēram, tas ir vairāk 
raksturīgs tajās pilsētās, kur ir vairāk 
krievu tautības cilvēku. Mēs piekopjam 
literāri pareizu latgalisko runu.

 Nav tā, ka pie mums latgaliešu 
valoda tiek atstāta novārtā, jo   ārpus-
klases nodarbībās skolēniem ir dota 
iespēja piedalīties latgaliskās rakstu 
valodas un tradīciju izzināšanas pulci-
ņā „Novadiņš”, kā arī  novada deju un 
tradīciju  pulciņā „Latvju danči”.

Ne tikai ārpusstundu pulciņos, bet 
arī mācību stundās tiek pieminēta šī 
mūsu latgaliskā identitāte.  Valodas 
un literatūras programmās, skolotā-
ju akcentos mācību stundās turpinās 
akadēmiskāka literārās valodas un 
latgaliešu valodas apgūšana. Latgales 
literātu darbi, unikālā vēsture, latga-
liskās rakstu valodas formas, Latgales 
dižgaru cīņa par valodas bagātību sa-
glabāšanu, Latgales kongresa materiā-
li un rezolūcijas un vēl plašs tēmu loks 
– tā ir visas Latvijas un arī varakļāniešu 
bagātība, kuru skolēni apgūst mācību 
stundās.

1. jautājums. „Vai tu jūties pie-
derīgs Latvijai?’’ – 84,6% atbildēja, ka jā, 
viņi jūtas piederīgi. 15,4% atbildēja, ka 
dažreiz jā, dažreiz nē. Neviens neatbil-
dēja, ka nav piederīgs Latvijai.

2. jautājums. „Kurā novadā pēc 
valstī notikušās administratīvi teri-
toriālās reformas būtu bijis jāiekļauj 
Varakļānus?’’ – 65,4% atbildēja, ka 

Varakļāniem jāpieder Vidzemei, 25% 
atbildēja, ka viņiem tas nav svarīgi un 
9,6% atbildēja, ka Varakļāniem ir jābūt 
Rēzeknes novadā. 

3. jautājums „Kas visvairāk izsaka 
tavu piederību vai identitāti?’’ – 44,2% 
atbildēja, ka to nosaka viņu izcelšanās, 
28,8% atbildēja, ka to nosaka valoda, 
kurā runā, 9,6% dalījās uz to, ka to no-

saka katra uzskati vai viņi par to nedo-
mā, 4,7% atbildēja, ka to nosaka viņu 
dzīvesvieta.

4. jautājums „Vai tu proti runāt lat-
galiski?’’ – 50% atbildēja, ka jā, prot, bet 
runā maz, 30,8% atbildēja, ka jā, pār-
liecinoši prot runāt. 13,5% atbildēja, ka 
neprot runāt latgaliski.

5. jautājums „Vai kāds no taviem 
vecākiem runā latgaliski?’’ – pārlieci-
nošs 51% atbildēja, ka abi vecāki runā 
latgaliski. 37,3% atbildēja, ka viens no 
vecākiem prot runāt latgaliski, un tikai 
11,8% atbildēja, ka neviens no vecā-
kiem neprot. 

7. jautājums „Vai tavi vecvecāki 
runā latgaliski?’’, – procentuāli lielākā 
daļa (66,7%) atbildēja, ka tā ir vecmam-
ma no mammas puses, otrais lielākais 
atbilžu skaits bija par vecmammu no 
tēva puses (62,7%). 52,9% bija par vec-
tēvu no mammas puses un 45,1% bija 
par vectēvu no tēva puses. 

8. jautājums „Kā vecāki ar tevi runā 
ikdienā?’’ , 46,2% atbildēja, ka ar viņiem 
runā literārajā valodā, bet neatpalika 
arī nākamā atbilde, ka runā gan latvis-
ki, gan latgaliski (42,3%). 7,7% atbilžu 
bija, ka runā ar citiem latgaliski, bet ar 
noteikto personu tikai latviski. 1% bija, 
ka runā krieviski un 1,5% bija par to, ka 
runā tikai latgaliski.

9. jautājums „Kā tavi vecvecāki ar 
tevi runā ikdienā?’’ – 36,5% atbildēja, 
ka arī vecvecāki runā gan latviešu, gan 
latgaliešu valodā. 34,6% atbildēja, ka 
ar viņiem runā literārajā valodā. 21,2%, 
ka ar viņiem runā tikai latgaliski. 

10. jautājums „Kā tev šķiet, vai vi-
siem Latgalē dzīvojošajiem būtu jāprot 
latgaliešu valoda (dialekts)?’’. Pārlie-
cinoši 84,6% atbildēja neitrāli, ka tā ir 
katra paša izvēle. 7% atbildēja, ka jā, ir 
jāprot. 

11. jautājums „Vai ikdienā uz ie-
las Varakļānos tu bieži dzirdi cilvēkus, 
runājot latgaliski?’’ – 53.8% atbildēja, 
ka jā, bieži. 26,9% atbildēja, ka viņi to 
neievēro. 19,2% atbildēja, ka nē, viņi to 
ikdienā nedzird.

12. jautājums „Vai tu vēlētos apgūt 
latgaliešu valodu un rakstību? Pamato 
jā, jo / nē, jo…’’ Izlasot visas atbildes, 
visbiežāk dzirdamā frāze bija, ka sko-
lēni neuzskata to par obligātu vaja-
dzību, jo lielākā daļa zina pamatus un 
domā, ka nākotnē tas diez vai noderēs, 
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-0,187

Vērtība

Cesvaines novads

Lubānas novads

-0,173

0,188

0,500

0,036

Rēzeknes pilsēta -1,645

Un kur ir Varakļāni?

Ērgļu novads

-0,293

-0,361

Madonas novads

Rēzeknes novads

Viļānu novads -0,897

-0,861

-0,198Varakļānu novads

Vai esmu kādreiz kaunējusies, ka 
nāku no Varakļāniem? Jā, esmu. Bet ne 
tāpēc, ka mans novads būtu kādā ziņā 
slikts. Bet tikai tāpēc, ka stāstot, no ku-
rienes nāc, klusībā jācer – kaut nu ne-
izskanētu izsmējīgā frāze „Varakļōni 
pīci pīci”. Vai arī, skatoties televīziju, lai 
ātrumā nosauktu piemēru „dziļiem lau-
kiem”, neizskanēs „nu, piemēram, kaut 
kādos Varakļānos…”. Jau bērnībā biju ne-
izpratnē, kas tik smieklīgs tajā „pīci pīci”, 
un kāpēc cilvēki, kuri, visticamāk, nekad 
nav Varakļānos bijuši, drīkst to pasniegt 
kā atpalikušu vietu nekurienē, uzliekot 
savu rāmi visiem varakļāniešiem? Iespē-
jams, tieši šis rāmis ļāva Saeimas depu-
tātiem domāt, ka ar tiem, „kaut kādos 
Varakļānos”, varēs darīt, kā patīk. Nekad 
nebiju iedomājusies, ka dzirdēšu „Va-
rakļōni pīci pīci” kā argumentu Saeimā! 
Man tas ir bijis spilgts piemērs tam, cik 
tāla ir deputātu izpratne par realitāti, cik 
maza ir vēlme iedziļināties, bet cik spē-
cīga ir pārliecība par šķietami „pareizo” 
varakļāniešu piederību.

Jau gandrīz 2 gadus, iepazīstoties un 
sakot, ka nāku no Varakļāniem, parasti 
izvēršas dziļāka saruna – dažreiz par 
politiku, par demokrātiju un tiesiskumu, 
dažreiz par identitāti. Arī es, gandrīz kat-
ru reizi, izmantoju izdevību un speciāli 
provocēju sarunu biedru: „Nu, no ku-
rienes tad tu? Kuru novadu un identitāti 
tad tu pārstāvi?” Visbiežākā atbilde, no 
manas paaudzes cilvēkiem, ir aptuveni 
šāda: „Esmu viens. Bet nedaudz arī otrs. 
Interesanti, ka senčos ir vēl trešais. Un, 
tā kā šobrīd dzīvoju tur – tad arī cetur-
tais.” Reti atbildē ir tikai viens. Savukārt 
kādā citā diskusijā, cilvēks, neizpratnē 
par to, ka jāizvēlas kāda puse, uzdeva 
man pretjautājumu – „bet kāpēc es ne-
varu būt vienkārši latvietis?!”

Jā, atskatoties uz visu, kas izskanējis, 
varakļānietis pat nedrīkst pieļaut domu 
būt „vienkārši latvietis”. Izskatās, ka tikai 
priekš varakļāniešiem sagatavots ciešs 
identitātes rāmis, un jebkas ārpus tā – 
Latgales nodevēji un čiuļu pakaļskrējēji! 
Tikai varakļāniešiem pastāvīgi jātais-
nojas un jāpaskaidro sava piederība. 
Tikai Varakļānos jāatjauno vēsturiskais 
taisnīgums, kamēr pārējā Latvijā domā 
par turpmāko nākotni. Tikai runājot par 
Varakļāniem, Saeimas deputāti un kul-

Vai manai varakļānieša identitātei ir 
„pareizais rāmis”?

tūras cilvēki izliekas nesaprotam atšķirī-
bu starp „administratīvs” un „kultūrvēs-
turisks”.

Manu pieredzi par identitāti spē-
cīgi ietekmējusi saistība ar mūzikas 
jomu. Varakļānu vidusskola pazīstama 
ar spēcīgu kori, manos pirmajos Dzies-
mu svētkos bijām arī starp 5 labākajiem 
koriem Latvijā! Kopā ar kori Varakļānu 
vārdu esmu nesusi daudzās Vidzemes 
pilsētās. Savukārt koncertos ar mūzikas 
skolu – daudzās Latgales pilsētās. Viens 
no posmiem manā dzīvē bija mācības 
Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidus-
skolā. Kursā bijām 10 cilvēki no 8 nova-
diem – Rēzeknes, Varakļānu, Gulbenes, 
Madonas, Krustpils, Ludzas, Līvānu un 
Alūksnes. Vai bijām atšķirīgi – noteikti, 
par to arī nekautrējāmies kādreiz pa-
smieties! Vai tas bija šķērslis un iemesls 
konfl iktiem – nekad. Es priecājos, ka 
man ir bijusi iespēja tuvināties ar ci-
tiem dažādos novados un sajust, kāda 
šajā dažādībā ir mana identitāte. Un 
nebūt ieslēgtai tikai vienā – „pareizajā”! 
Tā ir vērtība atrast cilvēkus, ar kuriem 
saskan, neatkarīgi no kāda iedomātām 
robežām.

Tomēr Varakļānu gadījumā sāk iz-
skatīties pēc tā, ka atsevišķi cilvēki vēlas 
tieši pretējo – Latgali norobežot no pā-
rējiem novadiem, ne reizi vien ir izska-
nējis arī  vārds „autonomija”. Prātā nāk 
salīdzinājums par latgaliešu ieslēgšanu 
rezervātos – galvenais, lai tie tikai domā 
par valodu un kultūru, pārējais ir maz-
svarīgi, lai tikai kopj kāda iedomātu „pa-
reizo latgaliskumu”, lai dzīvo tāpat, kā 
„vēsturiskā taisnīguma” laikos. Diemžēl, 
nevienam nav ienācis prātā iedziļināties 
šī brīža realitātē. Tā vietā, par spīti visam, 
tikai idealizēts „vēsturiskais taisnīgums” 
– laiki, kuros neviens no mums nav dzī-
vojis, vēl pie tam – nepilnīgs – bez mūsu 
kaimiņiem Barkavas un Atašienes. 

Nacionālās apvienības un Jaunās 
konservatīvās partijas deputāti uzskata, 
ka veic svētīgu darbu – labo padomju 
laika kļūdu. Bet, ak vai, tikai paši strādā 
ar padomju laika metodēm – neieklau-
soties vietējos iedzīvotājos. Lai atsevišķi 
cilvēki panāktu sev vēlamo, pilnībā igno-
rējot varakļāniešus, visi paņēmieni bijuši 
labi – apmelošana, nozākāšana, konsti-
tucionālās krīzes izraisīšana, slepenas 

slēgtas vienošanās. Ir naivi domāt, ka aiz 
visa šī slēpjas tikai rūpes par identitāti…

Manos Varakļānos vienmēr līdzās 
pastāvējis gan latgaliskais, gan latviskais 
un man nav saprotams, no kurienes ra-
dusies pseidoproblēma par varakļānie-
šu identitāti. Kāpēc tā jāieslēdz stingrās 
robežās, par pareizāko izvēloties sa-
saistīt mūs ar novadu, kurā tik daudzi 
ir vēlējušies krievu valodu kā otro valsts 
valodu? Kā gan tas garantēs varakļānie-
šu latgaliskuma uzplaukumu? Varbūt tā 
vietā, lai meklētu Vitebskas guberņas ro-
bežzīmes, vērtīgāk tomēr būtu izmantot 
uzceltos tiltus pār Aiviekstes upei un to 
darīt abos virzienos?

Neskatoties uz domstarpību pil-
najiem laikiem, es lepojos par to, ka uz 
mirkli Varakļānu novads ir bijis piemērs 
pārējai Latvijai. Mēs esam bijuši piemērs 
pilsoniskai sabiedrībai, kam rūp demo-
krātija un tiesiskums, un mēs par to 
neklusējam. Mēs esam piemērs tam, ko 
nozīmē būt vienotiem mērķa labā. Mēs 
zinām, ko nozīmē darīt pašiem, nevis 
paļauties uz citiem. Es gribētu, lai pirm-
kārt ar šo Varakļāni ir pazīstami pārējā 
Latvijā.

Ingas Ābeles grāmatā „Klūgu mūks”, 
viens no galvenajiem tēliem, ir prototips  
Francim Trasunam. Grāmatā apraks-
tītas vairākas tā laika identitātes un at-
tieksmes vienam pret otru. Manuprāt, 
visskaistākais, ka vispirms, nevērtējot 
– infl antietis vai vitebskietis, katolis vai 
luterānis – vispirms tu esi cilvēks, un 
vispirms tu dari labāko vietā, kurā dzīvo. 
Cilvēki to novērtēs, nešķirojot, vai pada-
rītais bijis „pietiekami latgalisks”. 

Man tālākais ir pašsaprotami, bet, 
varbūt kāds dzird to pirmo reizi – katrs 
cilvēks pats ir atbildīgs par savu un sa-
vas ģimenes identitāti. Identitāte un 
veids, kā to kopt, ir izvēle. Nevienam 
nav pienākums veidot tavu identitāti! 
Piederības sajūta neveidojas mehāniski 
– ielikta vienā vai otrā robežas pusē. Es 
novēlu ikvienam varakļānietim lepoties 
par savu identitāti, neuzlikt tai stingru 
rāmi, lai tā var attīstīties! Ieteikums de-
putātiem – pajautājiet vietējiem cilvē-
kiem par viņu piederības sajūtu, tad arī 
ieklausieties un ņemiet vērā, jo viņi to 
zina vislabāk.

Agnese Gabriša
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Varakļānu nov.

Viļānu nov.

Madonas nov. 4,55%

3,02%

46,22%

42,64%

Rēzekne

RRēēzeknes nov.zeknes nov.

60,28%

Latgalē

Vidzemē 11,8%

55,6%

-0,229

-0,469

-0,266

-0,528

-0,198

-0,293

-0,187
-0,173

-0,361

-0,861

-0,897 -1,645

Un kur velkama robeža?

Preiļu nov.

Cesvaines nov.

Lubānas nov.

Varakļānu nov.

Madonas nov.

Ērgļu nov.

Līvānu nov.

Krustpils nov.

Riebiņu nov.

Rēzeknes nov.

Viļānu nov.

# no 110
 novadiem

73

76

77

84

83

86

90

96

98

103

104

Referendums par otro valsts valodu

«Cytaidi» latgaliskais Vidzemē/ Madonā 

Margarita Selicka,
Varakļānu vidusskolas skolotāja
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Esiet droši un nebīstieties! 
(Is 35, 4)

DIEVKALPOJUMI KRISTUS 
DZIMŠANAS   SVĒTKOS 

UN ZIEMASSVĒTKU LAIKĀ  
VARAKĻĀNU 

KATOĻU BAZNĪCĀ
 

24.12. plkst. 17.00 Vigilijas sv. Mise
plkst. 19.00 Ganiņu sv. Mise 
25.12. plkst. 9.00  sv. Mise
26.12. II Ziemassvētki. Svētās Ģimenes svētki.
plkst. 9.00 un 11.00 sv. Mise. Svētība 
ģimenēm
27.12. Svētā Jāņa apustuļa un evaņģelista 
svētki
sv. Mise plkst.  8.00 un 18.00 
31.12. Gada pēdējā diena
Pateicības dievkalpojums par aizvadīto civilo 
gadu:
sv. Mise plkst. 18.00 
01.01. Vissvētās Jaunavas Marijas, Dieva 
Mātes svētki
plkst. 10.00 Vissvētāka Sakramenta  adorācija
sv. Mise plkst. 11.00 
02.01. II svētdiena pēc Ziemassvētkiem
sv. Mise plkst.  9.00 un 11.00
Pēc pirmās sv. Mises Vissvētāka Sakramenta  
adorācija, 
06.01.  Kunga Epifānija – Triju Ķeniņu svētki
plkst. 10.00 Vissvētāka Sakramenta  adorācija 
sv. Mise plkst.  11.00 un 18.00
(Šodien pēc pirmās sv. Mises svētī krītu, 
vīraku, cēlmetālus)
09.01. – Kunga kristīšanas svētki
sv. Mise plkst.  9.00 un 11.00

Apsveicam!
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas 
Valsts policijas Vidzemes reģiona 
pārvalde izsaka pateicību Varakļānu 
novada pašvaldības kārtībniekam 
Jānim Stafeckim par atbalstu un 
personīgo ieguldījumu Valsts policijas 
darbā un sakarā ar Latvijas Republikas 
Valsts policijas 103. gadadienu.

Tici sapnim – tas piepildīsies,
Ceri uz brīnumu – un tas nāks,
Mīli! Un pasaule atsmaidīs pretīm daudz sirsnīgāk,
Lai mīlestības ir gana,
Ko saņemt un citiem dot.
Piedod tiem, kas pāri tev darījuši,
Uzsmaidi tiem, kas tevi aizmirsuši,
Pasaki labu vārdu tiem, kas tevi nolieguši,
Atver durvis tiem, kas savējās tavā priekšā aizvēruši.

Mēs, Varakļānu novada iedzīvotāji, esam daļiņa 
no Visuma, kur katrs ar saviem labajiem darbiem, 
domām, sapratni, piedošanu, mīlestību uz dzīvi  var 
izmainīt pasauli. „Mainies pats, un pasaule ap tevi mainīsies”.
Būsim noteicēji savai dzīvei!   

Cienījamie Varakļānu novada iedzīvotāji Varakļānos, 
Murmastienē, Stirnienē!
Lai gaišums tas, kas sveču liesmās plīvo,
Iet katrai svētku dienai līdz! 

Jaukie  pirmsskolas darbinieki, mīļie bērnu vecāki!
Labus darbus, mazāk grēkus,
Vairāk prieka, labestības un ģimenē – mīlestības.

Sirds gaišus un Priecīgus šos svētkus!
Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādes „SPRĪDĪTIS” 

kolektīvs un vadītāja Ilga

Kristieši Ziemassvētkos svin Dieva ierašanos uz mūsu planētas cilvēka bērna 
izskatā. Ar šo neparasto faktu, ar kādu nekad iepriekš cilvēce nebija  saskārusies, 
mūsu Radītājs grib atgādināt,  ka  Viņš mūs mīl, ir pieejams un ļauj sevi iemīlēt. 
Tagad, kad atsevišķi indivīdi un tautas ne ar to labāko dažāda profi la  informāciju 
nemitīgi tiek turētas bailēs un satraukumā par katru nākamo dienu, mēnešiem 
vai gadiem, ir jāpievērš skats mierīgi guļošam Betlēmes Bērnam. Ikdienā noteikti 
esam spiesti saskarties ar situācijām, kad  jābūt piesardzīgiem, (piem. ziemā ize-
jot uz slidenas ietves), taču no dievišķā Bērna nav jābaidās un Viņu ieraugot, nav 
jāievēro distance. Viņš mums nenodarīs pāri. Pie tam palīdzēs atgūt iekšējo mie-
ru, kurš kaut kādā iemesla dēļ tika zaudēts. Tikai Viņu jāiemīl, jāļauj iemiesoties, 
jādod iespēja augt un attīstīties. Tas nozīme to, ka jāsaņemas un jāatrod  drosme   
atbrīvoties  no netikumu valgiem un no  dvēseles morālā piesārņojuma,  lai tad, 
kad viss noslēgsies nestabilajā pasaulē, mēs varētu turpināt dzīvi mierpilnajā at-
mosfērā, kur netrūks nekādu labumu. 

Lai katrā sirdī, katrā mājā un visā Varakļānu draudzē ar lielu mīlestību tiek 
uzņemts Dieva Dēls, kurš atnāca mūs atpestīt!

 Pr. ČESLAVS MIKŠTO

Pagātnē, tagadnē, nākotnē. „Pa-
reizā un patiesā”. Politikā un dzīvē 

26. novembrī notika Varakļānu 
pilsoniskās iniciatīvas foruma „De-
mokrātija un identitāte” otrā saru-
na. Šī iniciatīva ir varakļāniešu at-
bilde uz Saeimas deputātu nevērību 
pret iedzīvotāju nostāju Adminis-
tratīvi teritoriālās reformas saka-
rībā. Biedrība „Varoklōnīts” uzsāka 
visu Latvijas sabiedrību uzrunājošu 
diskusiju ar likumu pieņēmējiem un 
pētniekiem. Pirmā saruna par de-
mokrātijas jautājumiem norisinājās 
20. augustā. Otrā saruna bija veltīta 
identitātes (kultūrvēsturiskās pie-
derības) jautājumiem, kas Saeimas 
deputātiem bija viens no galvena-
jiem argumentiem pieņemot lēmu-
mus. Varakļānieši ar šo diskusiju 
vēlas teikt – pirms pieņemat lēmu-
mus, uzklausiet arī mūs.

GALVENĀS TĒZES
kas izskanēja varakļāniešu pre-

zentācijās
o Atsevišķu cilvēku un kopienu 

identitāte ir daudz plašāka, nekā tikai 
kultūrvēsturiskā teritoriālā piederība. 
Taču arī kultūrvēsturiskā teritoriālā 
identitāte ir mainīga un attīstībā esoša 
kvalitāte. Identitāte ir ne tik daudz pa-
gātne, cik tagadne un nākotne.

Ilze Saleniece: Identitāte nav mērā-
ma ar ārišķīgo piederību. Identitāte nāk 
no dziļākiem slāņiem. Identitātei nav 
„pareizās adreses”. Identitāti nevar no-
teikt piespiedu kārtā. 

o Kultūrvēsturiskā identitāte 
nevar būt cilvēka „liktenis”, kas nosa-
ka viņa šodienas un nākotnes dzīvi. 
Kādā pagātnes noteiktā brīdī fi ksētas 
kultūrvēsturiskās identitātes robežās 
nevar ņemt par kategorisku pamatu 
mūsdienu dzīves regulēšanai ar liku-
mu palīdzību, t.sk. administratīvi teri-
toriālajam iedalījumam.

Agnese Gabriša: Piederības sajūta 
neveidojas mehāniski, ielikta vienā vai 
otrā robežas pusē. Margarita Selicka: 
Jaunajiem svarīga latviskā identitāte 
vispirms, latgaliskā tikai pēc tam. Ģirts 
Broks: Svarīgākais no identitātes viedok-
ļa – latvietis, atšķirīgas strīpas brunčos 
pēc tam. Deina Svilāne (skolēnu aptau-
ja): skolēni visvairāk jūt piederību Latvijai 
un latviskajam.

o Varakļāniešiem ir izteiktāka 
savas lokālās un latviskās identitātes 
(piederības) sajūta. Kultūrvēsturiskā 
piederība Latgalei netiek noliegta, taču 

IDENTITĀTE mūsdienās tā nav dominējošā, jo īpa-
ši nevēlama ir latgaliskā „sevišķuma” 
kultivēšana pretstatā latviski vienojo-
šajam.

Gabriša: Es esmu varakļāniete un vē-
los būt vienkārši latviete. „Varbūt vērtīgāk 
tā vietā, lai meklētu  Vitebskas guberņas 
robežzīmes, ir uzcelt tiltus pāri Aiviekstes 
upei, pie tam abos virzienos”.

o Varakļānieši kā savas identi-
tātes perspektīvu redz kā  „vienojošu 
robežidentitāti”, kas vieno Latgali un 
Vidzemi, līdz ar to tā ir izteikti latviski 
vienojoša identitāte, atvērta un pieņe-
moša identitāte pretstatā norobežotai 
identitātei.

Saleniece: Varakļāniešu īpatnējā 
identitāte ir vienojoša robežidentitāte 
starp Vidzemi un Latgali. Tā ir mūsdienu 
pasaules aktuāla kompetence. Nepazau-
dēt sevi starp robežām. Starpkultūru na-
vigatori – attīstīt sevī šo spēju. Identitāte 
nav plakana, lineāra. Tā ir atvērta, nemi-
tīgi mainīga; nevis aizvērta, kur nespējam 
uztvert jaunus ārējos impulsus.  

o Dzīve pieredze liecina, ka tieši 
Madonas un Vidzemes novada ietva-
ros varakļānieši var ļoti sekmīgi kopt 
latgalisko kultūrvēsturisko mantoju-
mu.

Gabriša: Varakļānos vienmēr labi 
sadzīvojis latviskais un latgaliskais. Se-
licka: Kopīga kaimiņu sadzīve ir ietek-
mējusi valodu, kultūru. Barkavas saikne, 
kas šodien ir Madonā. Joprojām saista 
kultūras pasākumi ar Madonas novada 
pagastiem. Kopā ar Madonu ilgā laika 
posmā īstenoti daudzi veiksmīgi projek-
ti. Latgaliski Varakļāni Madonas novadā 
būtu ieguvums visiem. Svilāne: skolēniem 
pamatā sadarbība ar Madonas novadu.

o Varakļānieši savu latgalisko 
kultūrvēsturisko tradīciju vēlas pasar-
gāt no krieviskās ietekmes latgalisku-
ma, ko saskata Latgales novados. Jo 
īpaši tas attiecas uz latgaliešu valodu.

Gabariša: Kā gan varakļāniešu lat-
galiskumu veicinās deputātu vēlme Va-
rakļānu novadu iekļaut novadā, kurā tik 
daudzi balsojuši par otru valsts valodu?

o Apgalvojumi par Varakļānu 
piederību Madonas rajonam kā labo-
jamu vēsturisko netaisnību ir demago-
ģiski un pat kaitīgi. Arī piederība Mado-
nas rajonam ir veidojuši varakļāniešu 
kultūrvēsturisko identitāti. Tam bija 
liela nozīme tieši latviskās identitātes 
saglabāšanai un pat stiprināšanai pa-
domju okupācijas gados.

Gabriša: Kāpēc pēkšņi tikai Varakļā-
nos jāatjauno vēsturiskais taisnīgums? 
Vai tas tiks attiecināts arī uz kultūrvēstu-
riski identiskajiem kaimiņiem – Barkavas 

un Atašienes novadu? Latgaliskais un lat-
viskais Varakļānos vienmēr ir labi līdzās-
pastāvējis.

o Mentalitāte (domāšanas, pa-
saules uztveres, uzvedības veids) Vara-
kļānu novada ir izteikti tuvāks un vie-
nojošāks ar Madonas/Vidzemes, nevis 
Rēzeknes/Latgales novadiem.

Broks: Mentalitātes un ar to saistītās 
uzvedības ziņā Varakļānu novada rādītā-
ji ir izteikti tuvāki Madonas novadam, un 
izteikti atšķirīgi no Rēzeknes u.c. Latgales 
novadiem. Piem., līdzdalība pašvaldību 
vēlēšanās; balsojums referendumā par 
otru valsts valodu; C19 vakcinācijas gai-
ta; teritoriālās attīstības indeksa vērtības 
u.c. Rādītājos iezīmējas izteikta Vidzemes 
un Latgales robeža aiz varakļāniem. 
Gabriša: Lepojas ar varakļāniešu augsto 
pilsonisko aktivitāti.

o „Divreiz vienā upē neiekāp-
si”. Latgale šodien pavisam nav tāda, 
kāda tā bija pirms kara. Līdz ar to Va-
rakļānus vairs nevar arī atlikt atpakaļ. 
Padomju mantojums ir pabojājis arī 
Latgales identitāti.

Svilāne (vidusskolēnu aptauja), Selic-
ka: Varakļānu novadā ir „tīrāka” latgalie-
šu valoda. Latvisku latgaliskumu labāk ir 
saglabāt atrodoties Vidzemes tuvumā.

o Nav pieņemami Latgales „urrā 
patriotiem”, kas latgalisko izceļ kā kaut 
ko īpašu un pat pretēju latviskajam. 
Centieni uzspiest vienotu latgalisko 
identitāti panāk pretējo efektu, kas at-
grūž no vēlamies identifi cēties ar „pa-
reizo” Latgali. 

Gabriša: Šķiet, ka reizēm patiešām ir 
runa par latgaliešu ieslēgšanu rezervātā, 
lai kopj „pareizo” latgaliskumu. Selicka: 
Ja tiražējam nabaga Latgales tēlu, tad tā 
arī uztver. 

o Attiecībā uz administratīvi te-
ritoriālo iedalījumu tika uzsvērtas divas 
principiālas iezīmes: 1) kultūrvēsturis-
kā identitāti nav obligāti saistāma ar 
administratīvi teritoriālo iedalījumu; 2) 
Varakļānu novada piederība Madonas, 
Rēzeknes vai kādam citam novadam ir 
pašu varakļāniešu lēmumu jautājums.

Selicka: Tik mazā valstī kā LV nav ne-
pieciešamas likumā ietvertas etnogrāfi s-
kās robežas. Padomāt, kā noturēt ģime-
nes. Broks: Prieks par politiskās līdzda-
lības aktivitātēm. Veselīga demokrātija. 
Neskatoties uz pausto gribu, varakļānie-
šiem visu laiku jātaisnojas. Pamatvaja-
dzības pirms identitātes. Nevilkt ATR sa-
karā identitāti, gadsimtu senas robežās. 
Attīstīt novadu, lai  prieks dzīvot. 

Apkopoja foruma moderators
 Ilmārs Latkovskis
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Tu katram viena, tikai viena,
Kurai kā pie saules bērni turas klāt.
Tāpēc ir tik grūti, skumjām asarām 
birstot,
Uz mūžu zemei Tevi atdot, māt!

Ligita un Linard, 
izsakām visdziļāko līdzjūtību Jums 

un Jūsu ģimenei.
Lai gaišs un viegls mammas 

mūžības ceļš.
Marta un Egita

Viss aizgājis – 
Kas izdzīvots un bijis,
Nu dvēselīte debesīs
Sev jaunu ligzdu vij.
 /J. Jaunsudrabiņš/

Izsakam līdzjūtību Rutai ar ģimeni, 
pavadot māmiņu un vecmāmiņu 

tālajos mūžības ceļos.
Mājas iedzīvotāji

Paliks dzīvības vidū tavs darbīgais 
gājums,
Jo tik auglīgu mūžu jau neizdzēš 
riets,
Un caur kokiem un bērniem būs 
turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.
 /K. Apškrūma/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Edgaram Svilānam ar ģimeni, 

mammu mūžībā pavadot.
SIA „Pārtikas veikalu grupa” kolektīvs

Domas sāp. Un neapstājas.
Domām šonakt gala nav.
Akli logi. Tumša māja.
Tumsā balta svece raud.

Pieminam mūžībā aizgājušos 
novembrī: 

Marija Macāne – 92
Staņislavs Zvīdris – 81
Janina Stafecka – 74
Staņislavs Brūders – 70
Andris Strods – 70
Valdis Upmalis – 65
Aivars Taurīts – 64
Einārs Zeps – 62
Antons Cvilikovskis – 62
Dzintars Pauniņš – 55
Olga Cvetkova – 36

Ir tumsa nodzēsusi silto liesmu,
Vēl grūti aptvert to, cik zudums liels.
 /Ā. Elksne/

Visdziļākā līdzjūtība 
Janīnas Stafeckas ģimenei, viņu 

mūžībā pavadot.
Bijušās kolēģes „Latgalē"         

Lai Ziemassvētku laiks sirdīs ienes 
balto sniega zvaigžņu klēpi,
kas sniedz brīnumainu spēku!
Lai Jaunajā gadā rokas un prāts
gulst tīkamā darbā,
bet spēkus atjauno tuvu un mīļu 
cilvēku klātbūtne!
Cerībām – zaļas egles sīkstumu,
Darbiem – dvēseles mūžību,
Domām – Ziemassvētku sniega 
baltumu!
Lai piepildās viss iecerētais un 
izsapņotais!

Varakļānu novada pensionāru 
biedrība „Pīlādzītis”

Mirklis aiz mirkļa, diena pēc dienas, nedēļas, mēneši un tā nemanot esam 
Ziemassvētku priekšvakarā. Pienācis laiks, kad mazliet jāapstājas un jāizvērtē aiz-
vadītais gads, lai līdzi Jaunajā – 2022. gadā paņemtu visu labo un gaišo, ko esam 
piedzīvojuši šogad. Varakļānu novada iedzīvotājiem  nu jau aizejošais 2021. gads 
ir bijis raibs un dažādiem notikumiem bagāts.

Šogad vēlreiz pierādījās tas, cik darbīgi,vienoti un gaiši cilvēki dzīvo Varakļānu 
novadā. Man ir liels prieks un gandarījums par to, ka mēs spējam būt vienoti, 
stipri un spītīgi savu ideju vārdā. Liels paldies visiem novada iedzīvotājiem par pa-
veikto un atbalstu. Lai mums arī turpmāk pietiek enerģijas lielu darbu veikšanai.

Lai Ziemassvētku skaistums kā pārsteigums katrā mājā atnāk ar gaišumu un 
cerībām. Visiem vēlu dvēselisku sajūtu pilnu Ziemassvētku laiku.

Jaunajā gadā  Varakļānu novada iedzīvotājiem novēlu veselību, izturību un 
daudz optimisma ikdienas dzīvē. Lai ražens un daudzsološs Jaunais – 2022. gads!

Lai Jaunā gadā katrai dienai
Ziemas baltuma miers,
Pavasara ūdeņu skanīgums,
Vasaras saules siltums,
 Un rudens ziedu krāsainība!
Lai aizejošā gada labākais, kas ar mums ir noticis, ir pa-

mats nākošā gada Laimes brīžiem!
Mīlestību pret sevi un mīlestību pret pasauli aiz loga!

           Cieņā, novada lauksaimniecības konsultante Janīna Grudule
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada pašvaldības atbalstu

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


