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Gadu mijā atskatāmies uz paveikto
Skaties:
Ar pateicību – atpakaļ,
Ar drosmi – uz priekšu,
Ar mīlestību – sev apkārt,
Ar ticību – uz augšu.
Gadu mijā atskatāmies uz paveikto,
domājam par nākotnes plāniem.
2019. gada 1. jūlijā apritēja 10 gadi
kopš Varakļānu novada izveidošanas,
apvienojot Varakļānu pilsētu, Murmastienes pagastu un Varakļānu pagastu.
Kopš pirmajām dienām esam centušies
ekonomiski saimniekot, izmantojot pašvaldības budžeta iespējas un piesaistot
ES līdzekļus. Lielākās investīcijas tika
ieguldītas ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanas darbos, izbūvējot
jaunas dzeramā ūdens sagatavošanas
stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Varakļānos un Murmastienē, ir
izbūvēti ūdensvadi, kanalizācijas sūknētavas un cauruļvadu sistēmas, dodot
iespēju centralizētajiem pakalpojumiem
pievienoties gandrīz ikvienai Varakļānu
pilsētas, Kokaru un Murmastienes ciemu mājsaimniecībai. Atbilstoši likumdošanas prasībām tika rekultivētas Varakļānu un Vorzas atkritumu izgāztuves.
Pārbūvējot ēku Rīgas ielā 9, Varakļānos
tika sakārtota kritiskā stāvoklī esoša ēka
pilsētas centrā un modernu mājvietu

ieguva Sociālais dienests. Realizējot
energoefektivitātes projektus, jaunus
jumtus, logus un siltinātas fasādes ieguva septiņas pašvaldības iestāžu ēkas un
divas sociālās mājas. Izmantojot ELFLA
projektu iespējas, Murmastienē ir izbūvēts kultūras centrs, veselības aprūpes
centra telpās ierīkots peldbaseins, veikta pilsētas centrālā laukuma labiekārtošana, stāvlaukuma izbūve pie Martas
Bārbales parka Murmastienē, Varakļānu
muižas pils jumta nomaiņa, kafejnīcas
izbūve un citi lielāki un mazāki projekti.
Domājot par satiksmes infrastruktūras
uzlabošanu, ir izbūvēti vairāki kilometri
gājēju celiņu, Varakļānu pilsētā, Kokaros un Murmastienē ir noasfaltētas ielas
vairāk kā 20 km garumā. Pēdējos trīs
gados investīciju projekti ir vērsti uz uzņēmējdarbības teritoriju infrastruktūras
sakārtošanu. 2018. gadā trīs projektu
ietvaros tika pārbūvēti nozīmīgi ceļi un
ielas 6 kilometru garumā. Šogad tiks pabeigti lauku ceļu programmas darbi, rekonstruējot gandrīz astoņus kilometrus
grants seguma ceļu. Pieminēju tikai lielākos projektus, bet kopumā Varakļānu
novada pašvaldība un kapitālsabiedrības šo gadu laikā ir piesaistījušas vairāk
kā 10,5 miljonus euro ES finansējuma.
Varakļānu novada attīstību veicinājušas mūsu biedrības, projektu ietvaros

Pie Sniega karalienes
No debesīm vēl nav ziņu,
Vēl nenāk lejā eņģelis balts.
Apkārt tik pelēks, putekļains un
salts.
Sniegs vēl nenāk. Un, ja sniega nav,
tad nav arī īstas Ziemassvētku noskaņas.
Otrajos Ziemassvētkos meklēt Ziemas karalieni un lūgt dāvāt sniegu teatralizētā uzvedumā amatierteātra vadībā
devās Varakļānu novada pašdarbības
kolektīvi.
Ziemassvētku noskaņās izskanēja
koru „Reversium” un „Dzelvērte”, Murmastienes un Varakļānu folkloras kopu,
Stirnienes vīru ansambļa dziedātās dziesmas, savas spējas un varēšanu rādīja
paši mazākie dejotāji, ar azartisku prieku izcili savas dejas izdejoja deju kopa
„Ausmeņa", kultūras nama jauniešu un
turpinājums 3. lpp.

izbūvējot bērnu rotaļu laukumus, slidotavu, āra trenažieru laukumu, zupas
virtuvi, amatniecības centru un organizējot dažādas aktivitātes. Pateicoties
iedzīvotāju atbalstam, esam renovējuši
daudzdzīvokļu mājas Kosmonautu ielā
13 un 15.
2019. gadā ir izstrādāts būvprojekts
Rīgas un Kosmonautu ielu posmu pārbūvei, lai centralizētu pilsētas apkures
sistēmu, sakārtotu lietus ūdeņu novadi,
apgaismojumu, gājēju pārejas un ielas
segumu pilsētas galvenajai ielai. Pašreiz
ir veikts iepirkums būvdarbiem un tiek
meklētas finansiālās iespējas minēto
darbu veikšanai.
Šajos desmit gados esam veidojuši
novada identitāti, apzinājuši novada vajadzības un pierādījuši, ka varam pildīt
valsts uzdotās funkcijas, realizēt attīstības projektus. Novadā esam svinējuši
svētkus, radījuši jaunas tradīcijas, sadarbojušies izglītībā, sportā un kultūrā, kopā
Varakļānu novadu pārstāvējuši Dziesmu
un Deju svētkos. Esam lepni par paveikto
un sakām paldies ikvienam par ieguldījumu novada, mūsu valsts attīstībā.
Panākumiem bagātu un veiksmīgu
2020. gadu!
Māris Justs,
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
16.12.2019. Nr. 14
1. Par likumprojektu „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”.
1. Neatbalstīt VARAM izstrādāto pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas modeli un nepiekrist likumprojekta
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums” virzīšanai izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā.
2. Lūgt Saeimu, atbilstoši šobrīd
spēkā esošā Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 4. un 5. pantam,
rosināt pašreizējo pašvaldību sadarbības
teritoriju ietvaros izveidot otrā līmeņa pašvaldības – apriņķus, kuriem nodalīt atsevišķas pašvaldību autonomās funkcijas.
3. Atbalstīt administratīvi teritoriālās
reformas īstenošanu pēc otrā līmeņa pašvaldību izveides, paredzot, ka Varakļānu
novads tiktu iekļauts Madonas apriņķī.
2. Par lauksaimniecības zemes nomas maksas noteikšanas metodikas
apstiprināšanu
1. Apstiprināt Varakļānu novada
lauksaimniecības zemes vidējo tirgus nomas maksas cenrādi par 1 (vienu) hektāru gadā:
1.1. Murmastienes pagastā – 61,00
EUR;

1.2. Varakļānu pagastā – 65,00 EUR;
1.3. Varakļānu pilsētas teritorijā esošām zemēm (sākot no 5000 m2), ko izmanto lauksaimniecības vajadzībām, pielieto Varakļānu pagasta cenrādi.
2. Apstiprināt lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas maksas noteikšanas metodiku.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2020.
gada 1. janvāri.

27.12.2019. Nr. 15
1. Varakļānu pirmsskolas izglītības
iestādes „Sprīdītis” nolikuma apstiprināšana.
2. Par neatgūstamo parādu norakstīšanu.
3. Par finansiālu atbalstu postfolkloras grupas „Rikši” albuma „Trīp!” izdošanai.
4. Saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi 31.01.2019. saistošajos noteikumos
Nr. 1 „Par Varakļānu novada pašvaldības
2019. gada budžetu”” apstiprināšana.
5. Varakļānu novada pašvaldības
ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu
specifikāciju apstiprināšana.
6. Zemes ierīcības projekta „Lapsukalns” apstiprināšana.
7. Zemes ierīcības projekta „Mauriņi”

apstiprināšana.
8. Par zemes nomu.
9. Par nedzīvojamo telpu nomu.
10. Par atļauju biedrībai „Pieaugušo
attīstības projekts” pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu.
11. Par dzīvokļu īpašuma Rīgas ielā
19-19, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
12. Par reģistrēšanu pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā.
13. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
14. Par sociālo dzīvokļu īri.
15. Par naudas balvas piešķiršanu
nozīmīgā dzīves jubilejā.
16. Par Varakļānu novada bāriņtiesas
sastāva papildināšanu.
1. Ievēlēt par Varakļānu novada bāriņtiesas locekļiem uz esošās bāriņtiesas
pilnvaru laiku:
Valentīnu Vaivodi;
Ivetu Stabulnieci.
17. Par īres līguma pārslēgšanu.
18. Par „Iekšējās trauksmes celšanas noteikumiem Varakļānu novada pašvaldībā”.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka, lietvede

16. janvārī sāksies parakstu vākšana tautas
nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta
apturētajiem likumiem
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK)
2019. gada 27. decembrī nolēma, ka
parakstu vākšana tautas nobalsošanas
ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem „Grozījumi Republikas
pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un „Grozījums likumā „Par
pašvaldībām” notiks no 2020. gada 16.
janvāra līdz 14. februārim.
Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, parakstu vākšanas vietās Latvijā un
ārvalstīs.
Varakļānu novadā būs viena paraksta vākšanas vieta – Rīgas ielā 13,
Varakļānos, Varakļānu pašvaldības administrācijas telpās.
Parakstu vākšanas darba laiks:
Pirmdienās, trešdienās, piektdienās,
svētdienās: no plkst. 9.00 līdz 13.00
Otrdienās, ceturtdienās, sestdienās
no plkst. 15.00 līdz 19.00.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa
dēļ nevarēs ierasties parakstu vākšanas
vietā, būs iespēja pieteikties parakstu
vākšanai savā atrašanās vietā. Parakstu

vākšana vēlētāju atrašanās vietās notiks
pēdējā parakstu vākšanas dienā, 14. februārī.
Piedalīties parakstu vākšanā varēs
Latvijas pilsoņi no 18 gadu vecuma. Lai
piedalītos parakstu vākšanā, derēs gan
Latvijas pilsoņa pase, gan Latvijas pilsoņa apliecība.
Pēc parakstu vākšanas beigām CVK
apkopos saņemto parakstu skaitu un parakstu vākšanas rezultātu paziņos Valsts
prezidentam un publicēs izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.
Ja parakstu vākšanā tautas nobalsošanas ierosinājumu būs parakstījusi ne
mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās
Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo Latvijas
pilsoņu skaita (154 868 vēlētāji), CVK trīs
dienu laikā būs jāizsludina tautas nobalsošana, kurai jānotiek ne agrāk kā vienu
mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus
pēc izsludināšanas. Satversme paredz,
ka tautas nobalsošana par apturētu likumu tomēr nenotiek, ja Saeima par to
vēlreiz balso un ja par tā pieņemšanu ir
ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no visiem

deputātiem.
Šā gada 23. decembrī, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes
72. pantu un 41 Saeimas deputāta prasību, Valsts prezidents Egils Levits apturēja Saeimā 2019. gada 19. decembrī
pieņemto likumu publicēšanu uz diviem
mēnešiem. Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu
sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja
līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24
mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi
ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu.
Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo
pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja
līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši
mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes
vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija.
Varakļānu novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja
A. Ščucka, tel. 27790015

„VARAKĻõNĪTS” 2020. gada janvāris

3

turpinājums no 1. lpp.
vidējās paaudzes deju
kolektīvi, Murmastienes
„Brāzma”, senioru deju
kopas „Varavīksne” un
„Dardedze”,
līnijdeju
dejotājas „Četras debesspuses”.
Ar dziesmām un
dejām
pašdarbnieki centās izkausēt auksto ledu
Sniega karalienes sirdī, lai tā redz, ka
dvēseles gaismu sirdīs var ielaist tikai
tie, kam gaiša un silta sirds.
Paldies visiem kolektīviem un to va-

dītājiem par krāšņo uzstāšanos, par prieku , ko dāvājāt. Lai gan neizdevās izlūgties sniegu, taču mīļums, sirdssiltums,

prieks valdīja pār mums visiem. Lai tas
kā Ziemassvētku zvaigzne pavada Jūs
ikdienas gaitās visu 2020.gadu!

Pastaiga mežā atslodze nervu sistēmai
Ģimenes ārsts Ainis Dzalbs: pastaiga mežā ir atslodze nervu sistēmai
Gada aukstajos mēnešos aktīva
atpūta nebūt nav jāaizstāj ar pasīvu,
tieši otrādi – brīvajā laikā ieteicams
kārtīgi izkustēties svaigā gaisā, lai izvairītos no dažādām saslimšanām. Kā
pastaiga mežā var palīdzēt uzlabot cilvēka fizisko un garīgo veselību, skaidro ģimenes ārsts un kustības „Ejam
mežā” vēstnesis Ainis Dzalbs.
Pastaigās jāiet arī rudenī un ziemā
Nav noslēpums, ka rudens un ziemas mēnešos elpceļi kļūst jutīgāki un
uzņēmīgāki pret dažādām infekcijas saslimšanām. Lai stiprinātu savu veselību
un no šīm slimībām izvairītos, speciālisti
nereti iesaka pastaigas svaigā gaisā. „Atrodoties svaigā gaisā, uzlabojas elpceļu
skropstiņu epitēlija funkcija, elpceļi attīrās no tabakas, automašīnu izmešiem
un visa cita, kas ikdienā tajos sakrājies,”

skaidro ģimenes ārsts Ainis Dzalbs. Ejot
ātrā tempā, elpošana paātrinās, un attīrīšanās notiek vēl efektīvāk.
Pastaigājoties svaigā gaisā, it īpaši
mežā, cilvēks ieelpo fitoncīdus – augu
izdalītas pretvīrusu vielas ar antibakteriālām īpašībām, kas palīdz cīnīties pret
vīrusiem. Svaigs gaiss, fiziska slodze un
atpūta dabā samazina arī kortizola (stresa hormona) līmeni. Ne velti agrāk kūrorti un sanatorijas tika būvētas mežainās vietās, jo tas bija papildu ieguvums
elpceļu slimniekiem un astmatiķiem, savukārt tautas medicīnā priežu pumpuri,
skuju ekstrakti un citas meža veltes joprojām tiek izmantoti elpceļu ārstēšanai.
Arvien vairāk laika pavadām
mākslīgā vidē
Regulāras pastaigas mežā palīdz ne
tikai elpceļu slimību profilaksei. Kā atzīst
dakteris Dzalbs, viņš arvien biežāk savā
ārsta praksē novēro pacientus, kuru saslimšanas cēlonis ir pārāk liels stress un
slodze. Dažādi emocionāli pārdzīvojumi

var būt cēlonis gremošanas traucējumiem, muguras sāpēm un sirdsdarbības
traucējumiem.
Kā vienu no iemesliem, kādēļ psihosomatisko saslimšanu skaits mūsdienās
pieaug, dakteris min lielo informācijas
daudzumu, kas ikdienā jāaptver: „Pateicoties tehnoloģijām, mēs spējam apzināt
informāciju arvien ātrāk, līdz ar to pieaug
darba apjoms un intensitāte, radot stresu un pārslodzi.” Psihosomatiskas saslimšanas veicina arī sēdošs dzīvesveids
un fizisko aktivitāšu trūkums. Ne mazāk
svarīgs faktors ir arī vide. „Mēs arvien
vairāk laika pavadām mākslīgā vidē un
slēgtās telpās. Paraugieties paši, kā jūtamies, piemēram, lidostā, kad aizkavējas reiss un mums tur jāpavada vairākas
stundas. Mēs nogurstam no slēgtas vides un cilvēkiem,” skaidro Dzalbs.
Sabalansēt darbu ar atpūtu
Katra cilvēka slodze un stresa noturība ir individuāla un dažādos vecuma
turpinājums 4. lpp.
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turpinājums no 3. lpp.
posmos atšķiras. Senioriem, bērniem un
pusaudžiem stresa noturība ir pazeminātāka – bērniem tas bieži vien izpaužas
kā saslimšana, bērnudārza vai skolas
gaitas uzsākot, savukārt gados vecākiem cilvēkiem stresa situācijās parādās
sirds pārsitieni.
Lai profilaktiski rūpētos gan par savu
fizisko, gan arī garīgo veselību, ārsts ikdienā iesaka ikvienam sabalansēt darbu
ar atpūtu, atvēlot pietiekami ilgu laiku
miegam un fiziskajām aktivitātēm. Strā-

dājošiem cilvēkiem ieteicams maksimāli
organizēt savu darbu, lai to „nenestu”
mājās un brīvo laiku veltītu pilnvērtīgai
atpūtai. Biroja darbiniekiem, kuri lielāko
dienas daļu pavada sēžot, svarīgi ik pa
laikam piecelties, izkustēties un pilnvērtīgi izmantot pusdienu pārtraukumu, dodoties nelielā pastaigā. Tas var būt neliels loks pa kvartālu, pastaiga pa parku
vai ideālajā variantā – pa mežu. „Mežā
iespējams atslēgties no trauksmes pilnās mākslīgās vides un baudīt klusumu,
mieru un dabu. Tā nervu sistēmai ir atslodze. Latvijā ir unikāla iespēja, pat ne-

izbraucot no pilsētas, pāris minūšu laikā
nokļūt pie dabas – mums visiem to vajadzētu izmantot biežāk,” uzsver dakteris
Dzalbs.
AS „Latvijas valsts meži” savas 20
gadu jubilejas ietvaros īsteno kustību
„Ejam mežā”, kas aicina katru Latvijas iedzīvotāju izmantot visiem pieejamo rekreācijas iespēju – mežu, lai rūpētos par
savu garīgo un fizisko veselību. Kustības
mērķis ir mudināt Latvijas iedzīvotājus
izmantot mežu plašo pieejamību un brīvo laiku veselīgi un aktīvi pavadīt ārpus
telpām.

6.3.3. juridiskām personām naudas sods
līdz 280 naudas soda vienībām;
6.3.4. minimālais naudas sods, ko piemēro par Noteikumu pārkāpumiem, ir 2 naudas
soda vienības.
6.4. Par Noteikumu pārkāpumu, ja to izdarījusi persona no 14 līdz 18 gadu vecumam,
kuriem nav pastāvīga ienākuma avota, naudas
sods tiek piedzīts no viņa vecākiem, aizbildņiem
vai personām, kuras viņus aizstāj.
7. Par Varakļānu novada sabiedriskās
kārtības Noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda
nauda tiek ieskaitīta Varakļānu novada pašvaldības budžetā.

cita alkoholiskā dzēriena pudeli, iepakojumu vai
glāzi – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu
līdz 15 naudas soda vienībām.
12. Sabiedrisko labiekārtojuma objektu,
mazo arhitektonisko formu bojāšana
Par sabiedrisko labiekārtojuma objektu,
mazo arhitektonisko formu bojāšanu – piemēro
naudas sodu līdz 70 naudas soda vienībām.
13. Peldēšana, mazgāšanās, dzīvnieku
peldināšana publiskos dīķos, un citās ūdenstilpnēs
Par peldēšanos, mazgāšanos, dzīvnieku
peldināšanu, veļas mazgāšanu publiskos dīķos,
un citās ūdenstilpnēs, kur tas aizliegts, piemēro
naudas sodu līdz 7 naudas soda vienībām.
14. Par transporta līdzekļu apkopi vai to
mazgāšanu ūdenskrātuves krastos un citās vietās, kas nav paredzētas šim nolūkam
Par transporta līdzekļu apkopi vai to mazgāšanu upju un ūdenskrātuvju krastos vietās,
kas nav paredzētas šim nolūkam – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 6 līdz 15 naudas
soda vienībām.
15. Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informācijas materiālu izvietošanas noteikumu pārkāpšana
Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informācijas materiālu izvietošanu
neatļautās vietās un nesaskaņošanu domes noteiktā kārtībā – piemēro naudas sodu līdz 15
naudas soda vienībām.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12
Par sabiedrisko kārtību
Varakļānu novadā
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi „Par sabiedrisko
kārtību Varakļānu novadā” (turpmāk – Noteikumi) tiek ieviesti, lai nodrošinātu sabiedrisko
kārtību un sanitāro tīrību Varakļānu novada administratīvajā teritorijā.
2. Noteikumi paredz, kāda kārtība ir jāievēro Varakļānu novada administratīvajā teritorijā un kāda ir atbildība noteikumu neievērošanas
gadījumā.
3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un
juridiskām personām Varakļānu novada administratīvajā teritorijā.
4. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir
tiesīgas veikt administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu pārkāpšanu:
4.1. valsts policijas amatpersonas, pildot
dienesta pienākumus;
4.2. pašvaldības Administratīvā komisija;
4.3. pašvaldības kārtībnieki;
4.4. citas pilnvarotas pašvaldības amatpersonas.
5. Administratīvo pārkāpumu process veicams Administratīvās atbildības likumā noteiktajā procesuālajā kārtībā.
6. Atbildība par Noteikumu neievērošanu:
6.1. Administratīvā pārkāpuma procesu
lietās par Noteikumu pārkāpumiem, izņemot
gadījumus, kad administratīvais sods tiek
piemērots pārkāpuma izdarīšanas vietā, veic
Varakļānu novada pašvaldības Administratīvā
komisija.
6.2. Par pārkāpumiem, kuri paredzēti Noteikumos, izdarīšanas vietā, pieņemot attiecīgu
lēmumu un izsniedzot noteikta parauga kvīti,
Noteikumu 4. punktā minētās amatpersonas
var piemērot pārkāpējam naudas sodu līdz 6
naudas soda vienībām.
6.3. Par Noteikumu pārkāpumu izdarīšanu,
personai, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, var piemērot šādus administratīvos sodus:
6.3.1. brīdinājums;
6.3.2. fiziskām personām naudas sods
līdz 70 naudas soda vienībām;

II. Sevišķie noteikumi
8. Nepiedienīga uzvedība
Par nepiedienīgu uzvedību sabiedriskās
vietās, sabiedriskajā transportā, ja šādas darbības neatbilst sabiedrībā vispārpieņemtām
morāles un ētikas normām, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 29 naudas soda vienībām.
9. Sabiedrisko vietu piegružošana
9.1. Par ielu un citu sabiedrisko vietu,
kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu
piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem
(izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām,
papīriem u.tml.) – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām;
9.2. Par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sadzīves atkritumiem – piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 29 naudas soda vienībām, juridiskām
personām līdz 280 naudas soda vienībām.
10. Nepilngadīgo personu atrašanās ārpus
mājas
Nepilngadīgām personām aizliegts atrasties sabiedriskās vietās bez vecāku vai viņu
aizstājušo personu, pilngadīgu māsu vai brāļu,
vecvecāku pavadības no pulksten 22.00 līdz
6.00.
11. Atrašanās sabiedriskā vietā ar atvērtu
alkoholiskā dzēriena iepakojumu
Atrašanās sabiedriskā vietā, izņemot Varakļānu novada pašvaldības atļautajos pasākumos un vietās, kurās alkoholiskie dzērieni tiek
pārdoti lietošanai uz vietas, ar atvērtu alus vai

III. Normatīvo aktu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
16. Pamatojoties uz šiem Noteikumiem
pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā likumā noteiktā kārtībā.
IV. Noslēguma jautājumi
17. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar
Administratīvās atbildības likumu.
18. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos atzīt
par spēku zaudējušiem Varakļānu novada domes 29.07.2010. saistošos noteikumus Nr. 9
„Par sabiedrisko kārtību Varakļānu novadā”.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

„VARAKĻõNĪTS” 2020. gada janvāris

Varakļānu slimnīca vēsturnieka,
arhīvnieka skatījumā
Liela daļa dokumentu nav saglabājusies.
Daudzi dokumenti nav nodoti arhīvā, daļa dokumentu vispār nav veidota. Ir līdzīga situācija kā
ar Varakļānu aptiekas dokumentiem. Nodotās
lietas nav pilnīgas. Tajās trūkst dažādu pavēļu
par nosūtīšanu strādāt Varakļānos. Trūkst iesniegumu par pieņemšanu darbā. Ir dažas personas
lietas, kuras nav pilnībā aizpildītas. Trūkst būtiskas informācijas. Ir personas lietas, kurās nav
norādīta pat darbinieka izglītība, iepriekšējā darba
pieredze. Tāpat kā par Varakļānu aptieku, arī par
slimnīcu trūkst ļoti daudzu personas lietu.
Latvijas Nacionālā arhīva Cēsu zonālā
valsts arhīva Madonas dokumentu glabātavas
vēsturiskajā izziņā autors guva apstiprinājumu
par to, ka Varakļānu slimnīca ir atjaunota nevis
dibināta 1944. gadā, kā tika rakstīts periodikā.
Autors noskaidroja, ka Varakļānu slimnīcas dibināšanas gads precīzi nav zināms. Kā dibināšanas gadi tiek minēti 3 dažādi gada skaitļi, viens
no tiem ir 1944. gads. Autoram versija par 1944.
gadu šķita apšaubāma. Kā pierādījumu par slimnīcas atjaunošanu, nevis dibināšanu 1944. gadā
var uzskatīt arī to, ka tieši 1944. gadā vairāk kā
70% ēku Varakļānos bija nodegušas. Turklāt, jau
1784. gadā Varakļāniem piešķīra miesta tiesības,
bet 1928. gadā pilsētas tiesības. Varakļānos
strauji attīstījās tirdzniecība, pieauga iedzīvotāju skaits. Nešķiet ticami, ka pilsētā, kurā strauji
attīstās tirdzniecība, pieaug iedzīvotāju skaits,
tik ilgi nebija slimnīcas. Tāpēc autors jau savos
pirmajos pētījumos apšaubīja versiju par to, ka
slimnīca Varakļānos dibināta 1944. gadā.
Visvairāk pārsteidza tas, ka nav saglabātas
tieši to darbinieku personas lietas, kuri ieņēma
augstākos amatus. Laikā no 1953. gada līdz
1991. gadam slimnīcai ir bijuši vairāki galvenie
ārsti, bet nav viņu personas lietu. Pārsvarā ir
saglabājušās sanitāru, pavāru personas lietas.
Autors ievēroja, ka ir saglabājušās tieši to darbinieku personas lietas, kuri darbā slimnīcā tika
pieņemti 1950- to gadu sākumā.
Pārsteidza arī viena slimnīcas galvenā ārsta,
J. B. biogrāfija. Pārsteidzoši likās tas, ka viņam
ļāva studēt medicīnu, ieņemt slimnīcas galvenā
ārsta amatu, ņemot vērā viņa pagātni. J. B. bija
latviešu leģionārs, leģionā darbojās arī kā feldšeris. Bija apbalvots var vairākiem augstiem Vācijas apbalvojumiem, Dzelzs krustu. Par viņa laiku
leģionā rakstīja vairāki laikraksti. Viens no laikrakstiem bija “Daugavas Vanagi: latviešu karavīru frontes laikraksts”. Raksts nav tikai par J. B.,
tur minēti daudzi leģionāri. Laikrakstā tiek slavēta
leģionāru rīcība Latvijas teritorijas aizstāvēšanā.
Slavē to, ka viņi nebēg. Latviju pielīdzina Jēzum
Kristum, kuram galvā uzlikts ērkšķu vainags un
kuru ved uz Golgātu. J. B. latviešu leģionā bija
līdz pat Vācijas kapitulācijai, viņa leģiona dienas
beidzās Kurzemes katlā, 1945. gadā.
Jāteic, ka arī vissenākie veselības aprūpes
pirmsākumi ir diezgan neskaidri. Bet, droši var
apgalvot, ka medicīnas pirmsākumi Varakļānu

apkārtnē saistāmi ar vietējo zemes īpašnieku,
muižnieku grāfu Borhu dzimtu. Borhu dzimta
Zviedru kara laikā (1600 — 1629) netālu no Varakļānu pilsētas būvēja lazareti jeb tautā saukto
Lazarku. Lazaretē tika veikti dažādi eksperimenti. Tika gatavotas zāles, kuru sastāvdaļas grāfu
dzimta ieveda no citām zemēm. Lazarete jeb
Lazarka, kā tautā to sauca, laikam bijusi pirmā
slimnīca lauku apvidū, Livonijas zemē. Bet par
pirmsākumiem lielākā daļa informācijas ir zudusi. Būtisku informāciju noteikti sniegtu grāfu
Borhu dzimtas arhīvs. Liela daļa Borhu dzimtas
arhīva nemieros ir gājusi bojā. Informācija, kura
ir saglabājusies, nav Latvijas teritorijā.
Par pirmo slimnīcu Varakļānos tādā izpratnē, kā to saprotam mūsdienās ir saglabājies maz
informācijas. Informācija, kura saglabājusies, ir
pretrunīga. Kā slimnīcas būvēšanas gads tiek
minēti vismaz trīs dažādi gada skaitļi. Iespējams,
vienā gadā slimnīcu iesāka būvēt, tad būvdarbi
apstājās, tad atkal atsākās. Un trešajā minētajā
gada skaitlī būvniecība tika pabeigta. Kā būvēšanas gads tiek minēts 1896. gads. Ir arī teorija par
to, ka Varakļānu slimnīca dibināta 1903. gadā.
Teorija tiek pamatota ar to, ka žurnāla “Latvijas
Ārstu Žurnāls” 1944. gada pirmajā numurā minēts, ka Varakļānu slimnīcas darbinieki svinējuši
slimnīcas četrdesmit gadu jubileju Ļovānu palīgslimnīcas telpās. Visticamākais slimnīcas būvēšanas gads ir 1896. gads. Šo versiju apliecina
divi neatkarīgi avoti.
Varakļānu miesta valdes 1924. gada 25.
oktobra ziņojumā pašvaldības departamentam
norādīts, ka slimnīca miestā darbojusies jau no
1896. gada. Slimnīcā bijušas 18 gultas, 1929.
gadā sastādīts slimnīcas pārbūves plāns. Piešķirts valsts aizdevums pārbūvei.
Vēl viena versija ir, ka slimnīca Varakļānos
varētu būt dibināta 1872. gadā ar nelielu gultas
vietu skaitu. 1874. gadā tā jau minēta atskaitēs.
Vitebskas guberņas ārstniecības pārvaldes atskaitē 1874. gadā minēta slimnīca Varakļānos,
ko vadījis dr. Fridrihs Kārlis Deilens (1812 —
1880). Precīzu slimnīcas dibināšanas gadu visticamāk nekad neizdosies noskaidrot.
Lielākā daļa dokumentu par Varakļānu
slimnīcu iztrūkst arī par Otrā pasaules kara laiku. 1944. gadā aptuveni 70% Varakļānu pilsētas
ēku bija nopostītas. Lielākos postījumus nodarīja ugunsgrēks. Vācieši atkāpās pa Varakļānu
pilsētas galveno ielu, Rīgas ielu. Gar ielas malu
esošās mājas tika aizdedzinātas. Pilsētā dominēja koka apbūve, ēkas bija tuvu viena otrai, tāpēc
uguns strauji izplatījās. Varakļānos salīdzinoši
neskartas bija tikai ķieģeļu ēkas. Izpostīta bija
arī slimnīca. Par šo laika posmu ziņas sniedz
periodika un vietējo iedzīvotāju atmiņu pieraksti.
Par slimnīcu arhīva dokumenti ir saglabājušies
no 1950-tajiem gadiem.
Arturs Ikaunieks,
vēstures bakalaurs, arhīvniecības maģistrs
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2019. gads Varakļānu
novada Dzimtsarakstu
nodaļā
Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļā 2019.gadā noslēgtas 14
laulības, no kurām 3 laulības slēgtas
pie garīdznieka (2 Varakļānu Romas
katoļu draudzē un 1 Stirnienes Svētā Laura Romas katoļu draudzē). 2
laulības slēgtas ārpus dzimtsarakstu
nodaļas telpām - Varakļānu pilī. Pirmajā laulībā stājušies 8 vīrieši un 6
sievietes, otrajā laulībā – 5 vīrieši un
6 sievietes, trešajā laulībā – 1 vīrietis
un 2 sievietes.
2019. gadā Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
21jaundzimušie – 10 meitenes un 11
zēni. Divi bērniņi dzimuši 2018.gada
nogalē, taču dzimšana reģistrēta
2019.gadā.
12 bērniņi dzimuši laulībā, bet 8
bērniem par pamatu ziņu ierakstīšanai par tēvu ir abu vecāku kopīgs iesniegums par paternitātes atzīšanu,
un 1 bērnam nav ieraksta par tēvu.
6 ģimenēs piedzimis pirmais
bērns, 7 ģimenēs – otrais bērns, 7
ģimenēs – trešais bērns, 1 ģimenē –
piektais bērns.
2019.gadā reģistrēti dvīņi. Varakļānu novadā pēdējie reģistrētie dvīņi bija 2004.gadā.
Reģistrēti 53 miršanas reģistri
(mirušas 32 sievietes (vecākajai 100
gadi, jaunākajai 50) un 21 vīrietis
(vecākajam 86 gadi, jaunākajam 41
gadi).
2019.gada kopējais jaundzimušo bērnu skaits, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Varakļānu novada administratīvā teritorija, ir 18 bērni un mirušo personu, kuru pēdējā deklarētā
dzīvesvieta bija Varakļānu novada
administratīvā teritorija, ir 57 personas.
Iedzīvotāji uz 01.01.2019. – 3267
Varakļānu pagasts 680
Murmastienes pagasts 711
Varakļānu pilsēta 1876
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2020. –
3184
Varakļānu pagasts 653
Murmastienes pagasts 695
Varakļānu pilsēta 1836
Vecākā novada iedzīvotāja savu
dzīvesvietu deklarējusi Varakļānu pilsētā (2019. gada augustā svinēja 97
gadus)

