
Varakļāniem šogad 93. 
Varakļāni pirmo reizi vēstures 
avotos minēti 1483. gadā. Jau 
tolaik šīs zemes piederēja grāfu 
Borhu dzimtai. 

Boļeslava Brežgo doku-
mentu krājumā „Latgales in-
ventāri un zemju mērīšanas ap-
raksts" minēts, ka 1784. gadā 
Varakļāniem jau bija miesta 
tiesības. Uzsvērts izdevīgais 
ģeogrāfi skais stāvoklis un iedzī-
votāju skaita pieaugums. 

 1928. gada 11. februārī Va-
rakļāni jau papildināja Latvijas 
pilsētu sarakstu. 

Varakļānu pilsētas attīstībā 
liels nopelns bija ebreju tautī-
bas pārstāvjiem, kas Varakļānos 
dzīvoja kuplā skaitā un nodar-
bojās ar tirdzniecību un amat-
niecību. 1928. gadā ap 90% no 
tirdzniecības sektora piederēja 
ebrejiem. Varakļānos ebrejiem 
bija 3 sinagogas, pamatskola. 
1935. gadā aptuveni 58% no vi-
siem pilsētas iedzīvotājiem bija 
ebreji. Tolaik pilsētā bija 166 
tirdzniecības uzņēmumi. Līdz 
Otrajam pasaules karam Vara-
kļāni bija ebreju pilsēta. 

Otrā pasaules kara laikā 
Varakļāni bija gandrīz pilnībā 
izpostīti. Lielākie postījumi no-
tika 1944. gadā, kad no pilsētas 
atkāpās vācu karaspēks. Tolaik 
Varakļānos dominēja koka ap-
būve. Ēkas bija tuvu viena otrai. 
Kauju, dedzināšanas laikā no-
dega aptuveni 70% no pilsētas. 
Pēc kara pilsētas ēkas atjauno-
ja koka apbūvē, bet 1950-tajos 
gados parādījās aizvien vairāk 
mūra ēku. 

Foto no Varakļānu Novada 
muzeja krājuma.

Varakļāniem 93

Rīgas iela.

Pagasta valdes ēka.

Ebreju pamatskolas ēka, 

Viena no pirmajam slimnīcas ēkām, 
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VARAKĻĀNU 
NOVADA DOMES 
SĒDE
28.01.2021. Nr.1

DARBA  KĀRTĪBA:
1. Par valsts budžeta mērķdotāciju 

pedagogu darba samaksai sadali
2. Par saistošo noteikumu Nr. 1 „Par 

Varakļānu novada pašvaldības 2021. 
gada budžetu” apstiprināšanu.

3. Varakļānu novada ceļu un ielu 
fonda izlietojuma programmas 2020. – 
2022. gadam apstiprināšana.

4. Par Varakļānu novada bāriņtiesas 
sastāva papildināšanu.

5. Par pašvaldībai piederoša nekus-
tamā īpašuma Latgales ielā 2, Varakļāni, 
Varakļānu nov., nodošanu atsavināša-
nai. 

6. Par nekustamo īpašumu ierak-
stīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda.

7. Par dzīvokļa Miera iela 14A-1, Va-
rakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu 
un nosacītās cenas noteikšanu.

8. Par dzīvokļa Miera iela 14A-2, Va-
rakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu 
un nosacītās cenas noteikšanu.

9. Par dzīvokļa Miera iela 14A-5, Va-
rakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu 
un nosacītās cenas noteikšanu.

10. Par dzīvokļa Rīgas iela 19-19, Va-
rakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu 
un nosacītās cenas noteikšanu.

11. Par dzīvokļa Fabrikas iela 5-6, 
Varakļāni, Varakļānu novads, atsavinā-
šanu un nosacītās cenas noteikšanu.

12. Par nekustamā īpašuma „Celmi-
ņi” sadalīšanu.

13. Par zemes nomu.
14. Par pārreģistrēšanu pašvaldības 

reģistrā palīdzībai dzīvokļa jautājumu ri-
sināšanā.

15. Par dzīvokļu īres līgumu izbeig-
šanu.

16. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 
pagarināšanu.

17. Par naudas balvas piešķiršanu 
nozīmīgā dzīves jubilejā.

18. Par reģistrēšanu pašvaldības pa-
līdzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā.

19. Par nekustamā īpašuma nosau-
kuma un adreses maiņu.

20. Par dzīvokļa Pils iela 20-20, Va-
rakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu 
un nosacītās cenas noteikšanu.

21. Par dzīvokļa Fabrikas iela 1-12, 
Varakļāni, Varakļānu novads, atsavinā-
šanu un nosacītās cenas noteikšanu.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

I. Broka,
Lietvede

22. janvārī Varakļānu kultūras 
namā notika ūdensvada plīsums, plīsa 
krāns, kas padeva ūdeni uz novecojo-
šo ugunsdzēsības sistēmu. Rezultātā 6 
stundu laikā no ūdens apgādes sistē-
mas noplūda apmēram 50 kubikmet-
ru ūdens, radot bojājumus vairākās 
telpās gan pirmajā, gan otrajā stāvā. 
Otrajā stāvā bojāts gaitenis, iekaramie 
griesti, grīda, 2 bibliotēkas durvis, ne-
liela daļa bibliotēkas telpās. Briesmī-
gāks stāvoklis atklājas 1. stāvā. Tikko 
atremontētajās foajē telpās noplūduši 
griesti, sienas, grīda, sabojāta daļa jau-

Avārijas situācija Varakļānu 
kultūras namā

no gaismekļu. Kolonnu zālē bojāts grī-
das segums, griesti, sienas, applūdušas 
noliktavas telpas, iekritusi daļa griestu 
administrācijas telpās.

No 23.01. strādā mitruma savācēji, 
taču jāgaida laiks, līdz mitrums samazi-
nāsies un sienas izžūs, lai varētu veikt 
atjaunošanas darbus.

Bojājumi tika novērtēti, un saņem-
ta apdrosināšana.

Varakļānu kultūras nama 
darbinieku Alvi Grudulu uzklausīja 

A. Jaunzeme

Ar Covid-19 infi cēto cilvēku skaits 
iepriekšējā nedēļā ir samazinājies par 
11,7%, tāpat samazinājies pozitīvo tes-
tu īpatsvars. Latvijas 14 dienu kumula-
tīvais rādītājs uz 100000 iedzīvotāju uz 
14. februāri bija 548.6, liecina Slimību 
profi lakses un kontroles centra dati. 
Varakļānu novadā 14 dienu (29.01. – 
15.02.) kumulatīvā saslimstība ir 59 ga-
dījumu skaits

Viena no iestādēm Varakļānu no-
vadā, kur gada sākumā strauji sākās 
saslimstība ar Covid-19, ir Varakļānu 
novada pansionāts „Varavīksne”. Pan-
sionāta vadītāja Irina Vecozola tele-
fonsarunā pastāstīja, ka saslimšana 
ar Covid-19 sākās ar klientu, kas tika 
atvests no Rēzeknes slimnīcas ar nega-
tīvu testu, taču nākošajā dienā, veicot 
plānotās pārbaudes, atklājās pozitīvs 
tests. Klients tika izolēts, aprūpētājas 
apkalpoja,  ģērbušās speciālos aiz-
sargtērpos. Nākošajā nedēļā saslima 
vēl viens pacients un divi darbinieki. 
Ēdamzālē tika pārtraukta ēdināšana, 
visa mājsaimniecība notika istabiņās. 
Visi pansionāta iemītnieki ir 100% iz-
slimojuši ar Covid-19, lielākā daļa bez 
simtomiem, neviens netika stacionēts. 
Šajā laikā tika veikta pastiprināta de-
zinfi kcija, visiem mērīta temperatūra. 

No 14 darbiniekiem – izslimojuši 8. 
Katru nedēļu tiek nodoti testi, izmantoti 
visi piesardzības līdzekļi. No 7. februāra 
pansionātā atcelta karantīna. „Gaidām 
potes,” saka Irina Vecozola.

Pandēmija skārusi arī bērnudār-
zu „Sprīdītis”. 22. decembrī pēc viena 

Par saslimstību ar Covid-19  
Latvijā un novadā

bērna aizdomām uz salimšanu visi dar-
binieki nodeva analīzes, diviem darbi-
niekiem tika konstatēts pozitīvs tests, 
tāpēc  grupiņas „Ābolītis” un „Kāpēcī-
tis” tika slēgtas uz karantīnu. Grupiņas 
darbību atsāka 4.01., ievērojot visus 
higiēnas, dezinfekcijas norādījumus. 
Un tad... 20.01. vienam darbiniekam, 
kurš nebija saistīts ar bērnu grupām, 
uzrādīja pozitīvu testu. 30.01. pienāca 
informācija, ka 4 darbiniekiem ir parā-
dījušies saslimšanas simtomi. Pēc testu 
veikšanas 1.02., tika ziņots, ka Covid -19 
pozitīvs ir dabiniekam, kurš varētu būt 
kontaktā ar skolotājām. Pēc atkārtotu 
testu veikšanas saņemts ziņojums, ka 
grupā „Mākonītis” ir bērns ar pozitīvu 
testu, 2.02. grupa slēgta. Bērnudārza 
vadītāja Ilga Mestere atzīmē, ka pa šo 
laiku daudzi bērni ir bijuši slimi un ne-
apmeklēja bērnudārzu. Vai testi viņiem 
ir veikti, nav zināms.

3.02. pēc testu rezultātiem – 11 dar-
biniekiem pozitīvs rezultāts. No 3.02. 
bērnudārzs atrodas karantīnā.

15.02. darbinieki no jauna nodevu-
ši testus. No 12 cilvēkiem -– vienam ir 
pozitīvs tests, vienam nav noteikts, di-
viem ģimenes ārsts neatļauj atsākt dar-
bu veselības stāvokļa dēļ.

Sazinoties un epidemiologu un 
konsultējoties ar pašvaldību, pieņemts 
lēmums - bērnudārzs „Sprīdītis” darbu 
varēs atsākt 22.02. Ieteikums vecākiem 
– pašiem un bērniem veikt testus, lai 
pārliecinātos, ka nav Covid-19 pozitīvs.

Materiālu apkopoja 
A. Jaunzeme
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Malā palikt nevar
Tieši pirms gada viens 

ieraksts Facebook, ierāva 
mani Latvijas pašvaldību 
administratīvi teritoriā-
lās reformas virpulī, 
kurā nebiju plānojis 
ļauties tikt ierautam! 

Bet notikumi iz-
vērtās tādi, ka malā 
nevarēja palikt! 
Un šobrīd varu 
apliecināt, ka ne-
nožēloju, ka kā 
parasts novada 
iedzīvotājs, paužu 
savu, argumentētu 
un konstruktīvu vie-
dokli un to sadzird 
sabiedrība!

Kas ir noticis pa šo 
vienu gadu?

Ir pieņemts ATR li-
kums un, lai cik tas labs 
vai slikts, būs vērtēt, kad sanāks kopā uz 
pirmo sēdi un sāks strādāt jaunievēlētās 
domes!

Bet, bet... ir viens tāds mazs, bet 
garā un pārliecībā ļoti spēcīgs novads 
kā Varakļānu novads, kurš, esmu pār-
liecināts, pārzīmēs jauno administratīvo 
karti un robežas pavisam drīz!

Novada iedzīvotāji pārliecinoši 84% 
no visiem respondentiem nobalsoja par 
Madonu ofi ciālā Saeimas komisijas rosi-
nātā aptaujā, jo ekonomiskās saites no-
vadu vieno ar Madonu, nevis Rēzekni!

Un iedzīvotāju pārliecinošais vairā-
kums ir ar to apmierināti! Piebildīšu, ka 
gandrīz visi kā viens apliecina, ka tas ne-
kādi neizmainīs novada kultūrvēsturisko 
identitāti! Tas arī nenotika pēdējos 60 
gadus! Tad kāpēc lai būtu citādi nāka-
mos gadus?

Esošā likuma redakcija būtiski brem-
zēs ekonomiskās attīstības iespējas Va-
rakļānu novadam turpmākajiem gadu 
desmitiem! Ar pašvaldību profi liem var 
iepazīties VARAM mājas lapā un veikt sa-
līdzinošo analīzi!

Kā nākamais solis bija Varakļānu 
protesta brauciens 09. jūnijā, dienā, 
kurā, vairums Saeimas deputātu, vārda 
tiešā nozīmē, izlikās nedzirdam iedzī-
votājus, neskatoties, ka vārds Varakļāni 
skanēja katru dienu visos medijos un 
visā Latvijā! 

Atcerēsimies tos deputātus, Vara-
kļānu nodevējus, kuriem iedzīvotāji pa-
līdzēja tikt ievēlētiem Saeimā, bet šie vēl 
par varakļāniešiem paņirgājas publiski! 
Viņi baidās no iedzīvotājiem, tāpēc sa-
protams, ka izvēlas aizstāvēties paņirgā-
joties attālināti esot!

No 12.02. mājsēdes ierobežojumi ir 
atcelti. Taču tas nenozīmē, ka nebūtu jā-
ievēro visi noteikumi, kas noteikti, lai ie-
vērotu epidemioloģisko drošību. No tā, 
kā mēs visi ievērosim epidemioloģisko 
drošību, ir atkarīgs, cik ātri varēs atcelt 
ierobežojumus. Diemžēl epidemioloģis-
kā situācija nemainās. Joprojām saslim-
stības rādītājs ir ļoti augsts. Kāpēc?

Atbilde pavisam vienkārša. Par to 
liecina mūsu novada fakti. Telefonsaru-
nā Varakļānu novada kārtībnieks Jānis 
Stafeckis pastāstīja, ka dažādas pulcē-
šanās, ballītes, iedzeršanas turpinās, 
tikai slēptākā veidā. Slimie cilvēki un tie, 

Kā Varakļānu novada 
iedzīvotāji ievērojuši mājsēdi

kuriem jāievēro pašizolācija, brīvi stai-
gā apkārt, apmeklē veikalus, tādejādi 
apdraudot pārējos. Vīruss nekontrolēti 
tiek nodots apkārtējiem. 

Mājsēdes laikā iedzīvotāji bezatbil-
dīgi klaiņojuši apkārt, decembrī vienas 
nakts laikā uzlikti administratīvie sodi  
14000 eiro apmērā. No visiem satikta-
jiem tikai 2 bijuši pašapliecinājumi.

Kamēr iedzīvotāji nesāks godprātīgi 
izpildīt visus ierobežojumus, saslimstība 
nemazināsies. Tikai no mums pašiem ir 
atkarīgs, kad  tiksim galā ar pandēmiju.

A. Jaunzeme

Un visbeidzot, Varakļāni, neskato-
ties, ka zaudējuši vienu kauju ar negodī-
guma astoņkāji Saeimas kuluāros, esmu 
pārliecināts, ka uzvarēs Satversmes tie-
sā!

Paldies visiem tiem, kuri atbalsta ne 
tikai vārdos, bet arī darbos, jo īpaši fakts, 
kad izdevās savākt ziedojumus juridisko 
pakalpojumu apmaksai ST lietas sagata-
vošanai tik ļoti īsā laika posmā, apliecina, 
ka izvēlētais virziens ir pareizs!

Satvermes tiesas rīcības sēde ir no-
zīmēta 2021. gada 23. martā, un tad arī 
taps zināms, kad būs tiesas sēde par 
apstrīdēto ATR likuma normu, kas skar 
mūsu novadu!

#ParVarakļāniemMadonā

Viktors Vilkaušs

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

ZIEMAS 
ATLAIDES



„VARAKĻÕNĪTS” 2021. gada februāris4

Par Varakļānu novada 2021. gada budžetu
Varakļānu novada pašvaldības 2021. gada pamat-1. 

budžeta ieņēmumi plānoti 3 344 027 EUR (ieskaitot ieņēmu-
mus par sniegtajiem pakalpojumiem un  citus pašu ieņēmu-
mus)  izdevumi  4 050 096 EUR (pielikumu Nr.1).

Varakļānu novada pašvaldības speciālais budžets 2. 
(ziedojumi un dāvinājumi) uz 2021. gada sākumu sastāda  
3 754 EUR. 

Pielikums Nr.1. 

Klasifi kā-
cijas kods Nosaukums

Gada 
plāns 
(EUR)

 I KOPĀ IEŅĒMUMI 3 344 027
 II Nodokļu un nenodokļu 

ieņēmumi
1 305 445

 III Nodokļu ieņēmumi 1 300 045
 Tiešie nodokļi 1 294 545
01.0.0.0. IENĀKUMA NODOKĻI                                                                                                                                         1 132 464
04.0.0.0. ĪPAŠUMA NODOKĻI                                                                                                                                         162 081
05.0.0.0. NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN 

PRECĒM                                                                                                                                          
5 500

 IV Nenodokļu ieņēmumi 5 400
09.0.0.0. VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 

KANCELEJAS NODEVAS                                                                                                                                         
5 100

10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS                                                                                                                                       300
 V Transfertu ieņēmumi 1 855 981
18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI                                                                                                                                      1 173 981
19.0.0.0. PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI                                                                                                                                      120 000
 VI Budžeta iestāžu ieņēmumi 182 601
21.0.0.0. BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI                                                                                                                                        182 601
 VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 
3 856 416

01.110  Izpildvaras un likumdošanas varas 
institūcijas                                                                         

364 638

01.120  Finanšu un fi skālā darbība                                                                                             117 533
01.721  Pašvaldību budžetu iekšējā valsts 

parāda darījumi                                                                      
9 175

01.830  Vispārēja rakstura transferti no 
pašvaldību budžeta pašvaldību 
budžetam                                                

132 200

03.390  Pārējās tieslietu iestādes                                                                                             28 054
04.120  Vispārēji nodarbinātības jautājumi                                                                                     49 369
04.510  Autotransports                                                                                                         100 988
05.100  Atkritumu apsaimniekošana                                                                                              25 916
06.200  Teritoriju attīstība                                                                                                   401 443
07.240  Pārējie ambulatorie pakalpojumi                                                                                        35 713
08.100  Atpūtas un sporta iestādes un pasā

kumi                                                                                 
17 605

08.210  Bibliotēkas                                                                                                            63 049
08.220  Muzeji un izstādes                                                                                                     83 986
08.230  Kultūras centri, nami, klubi                                                                                           212 915
08.620  Pārējie sporta, atpūtas, kultūras un 

reliģijas pasākumi                                                                
32 570

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

359 389

09.219  Vispārējās izglītības mācību iestāžu 
izdevumi

832 219

09.510  Interešu un profesionālās ievirzes 
izglītība                                                                           

230 418

10.200  Atbalsts gados veciem cilvēkiem                                                                                        391 440
10.400  Atbalsts ģimenēm ar bērniem                                                                                            37 000
10.700  Pārējais citur neklasifi cēts atbalsts 

sociāli atstumtām personām                                                       
178 065

10.910  Pārējās citur neklasifi cētās sociālās 
aizsardzības pārraudzība                                                         

152 731

 VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM 

3 856 416

1000 Atlīdzība                                                                                                                                            2 274 352
1100 Atalgojums                                                                                                                                           1 808 471
1200 Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
sociāla rakstura pabalsti un kompen
sācijas                                                                                              

465 881

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                     809 096
2100 Mācību, darba un dienesta 

komandējumi, dienesta, darba 
braucieni                                                                                                                                       

1 191

2200 Pakalpojumi                                                                                                                                          440 082
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, 

prece, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000                                                                                                           

341 148

2400 Izdevumi periodikas iegādei                                                                                                                                         1 615
2500 Budžeta iestāžu nodokļu 

maksājumi                                                                                                                                       
25 060

3000 Subsīdijas un dotācijas                                                                                                                                       17 660
3200 Subsīdijas un dotācijas 

komersantiem, izņemot 
lauksaimniecības ražošanu, 
sabiedriskajām organizācijām un 
citām institūcijām                                                                             

17 660

4000 Procentu izdevumi                                                                                                                                         
                                              

2 675

4300 Pārējie procentu maksājumi                                                                                                                                       2 675
5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                       373 178

5100 Nemateriālie ieguldījumi                                                                                                                                     4 755
5200 Pamatlīdzekļi                                                                                                                                        368 423

6000 Sociālie pabalsti                                                                                                                                        246 265
6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā                                                                                                                                           140 100
6400 Pārējie pabalsti                                                                                                                                        106 165

7000 Valsts budžeta uzturēšanas 
izdevumu transferti                                                                                                                                      

133 190

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas 
izdevumu transferti                                                                                                                                      

133 190

 IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai 
DEFICĪTS (–)

-512 389

 FINANSĒŠANA: 512 389
F210    Naudas līdzekļi (Izmaiņas) 706 069
F210 Atlikums uz perioda beigām -706 069
         -193 680
F4002 Aizņēmumi                                                                                                                                             

                                                  
-193 680
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DIEVKALPOJUMI 
VARAKĻĀNU 

BAZNĪCĀ 
LIELĀ GAVEŅA 

LAIKĀ
17.02. PELNU TREŠDIENA – 
Lielā Gav`eņa sākums, 
Sv. Mise plkst. 9.00
(jāievēro   gaveni un atturību 
no gaļas ēdieniem)

4.03.  plkst. 17.00 svētā 
stunda,
plkst. 18.00 sv. Mise

5.03.  pirmā mēneša 
piektdiena
plkst. 8.00  Vissvētāka 
Sakramenta adorācija, Vissv. 
Jēzus Sirds godināšana, plkst. 
9.00  sv. Mise

7.03. Lielā Gavēņa III 
svētdiena, Vissvētāka 
Sakramenta adorācija
sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00

19.03. Sv. Jāzepa – Vissv. 
Jaunavas Marijas līgavaiņa 
svētki, sv. Mise plkst.  11.00 
un 18.00

Kunga pasludināšanas 
svētki, Lielā Gavēņa  
rekolekcijas
25.03. sv. Mise plkst.  9.00 un 
11.00, pēc pirmās sv.Mises 
Vissv. Sakramenta adorācija, 
pēc otrās sv. Mises – litānija 
vissv. Jaunavas Marijas 
godam

26.03.  sv. Mise plkst. 9.00   
un 18.00 
28.03. Kunga Ciešanu jeb 
Palmu svētdiena
sv. Mise plkst. 9.00  un 11.00

Svētdienās sv. Mise plkst. 
9.00 un 11.00,
trešdienās un piektdienās 
Jēzus krusta ceļa apcere 
plkst. 17.00 un  plkst.18.00 
sv. Mise, 
pirmdienās, otrdienās, 
ceturtdienās un sestdienās 
sv. Mise plkst. 8.00

PĀRDOD sausu 
skaldītu malku. 

Ar piegādi Varakļānos.
T. 26563524

PATEICĪBA
Darām zināmu, ka esam beiguši savu un savu vadīto kolektīvu darbību Varakļānu novada 
Stirnienes tautas namā. Radošo kalpojumu, kā gadiem ierasts,  turpinām Stirnienes baznīcā. 
Sirsnīgi pateicamies par sadarbību visām iestādēm un atbalstītājiem.
Kai es pasateikšu Kungam par vysu kū Jys man ir devis?
Es jimšu pesteišonas biķeri un pīsaukšu Kunga vōrdu!
Es dōvōšu Jam slavas upuri un pīsaukšu Kunga vōrdu,
Es izpildeišu sovus sūlejumus Kungam vysu Viņa ļaužu prīškā.
Tu esi klōjis man goldu, munim īnaidnīkim radzūt,
Tu svaidi munu golvu ar eļļu, muns kauss ir pildeits leidz molom.
Tova laipneiba un žēlesteiba mani pavadeis nu dīnas dīnā,
Un es palikšu pi Kunga vysōs muna myuža dīnōs. /Ps 23/
Ilze Grēvele-Skaraine, Jānis Gruduls, Agnija Romanovska, Andris Vīksna, Ieva Zepa



„VARAKĻÕNĪTS” 2021. gada februāris6

Divdesmit darba gadi muzejā
2001. gada 1. februārī stājās spēkā  

Varakļānu  pilsētas  domes lēmums  par  
Varakļānu  Novada  muzeja  dibināšanu. 
Muzejam tika piešķirta nauda budžetā  
un apstiprinātas pakalpojumu cenas. 
Lai saprastu, kā pareizi uzturēt Varakļā-
nu muižas pili,  pilsētas dome pieņēma 
lēmumu par iestāšanos Latvijas Piļu un 
muižu asociācijā (LPMA). Muzejs pieda-
lījās LPMA rīkotajās akcijās „Apceļosim 
Latvijas pilis”. Šo akciju laikā par Vara-
kļānu muižas pili uzzināja un to iepazina 
daudzi simti apceļotāju no visas Latvijas 
un ārvalstīm. Pateicoties Muzeju valsts 
pārvaldes kursiem muzeju jomā, tika 
plānota turpmākā muzeja attīstība. Mu-
zeja darba specifi ka bija ļoti neparasta, 
jo bija jāizvērtē dažādi muzeja eksponāti, 
to vēsturiskā piederība un  nozīme mūsu 
novadam, jāplāno un jāorganizē izstādes 
un dažādi pasākumi. 2002. gadā tika iz-
veidota Muzeja padome, kurā darbojās 
novadnieki un varakļānieši. 

Muzeja krājuma veidošanai 2003. 
gadā pilsētas dome darbā pieņēma krā-
juma glabātāju  Ilzi Marinsku, kura, ap-
gūstot zināšanas Muzeju Valsts pārvaldē 
un saskaņā ar MK noteikumiem „Notei-
kumi par nacionālo muzeju krājumu”, 
uzsāka darbu pie Varakļānu Novada mu-
zeja krājuma veidošanas – eksponātu ap-
sekošanas, attīrīšanas, aprakstīšanas un 
novietošanas krātuvē. Pirmo reizi 2004. 
gada 2. jūnijā  Varakļānu  novada  muze-
jam  tika  izsniegta  akreditācijas apliecība 
-  kā  apliecinājums   valsts  atzīta  muzeja  
darbībai. Muzeja krājumā tika uzskaitītas 
1447 vienības. Ilze  muzejā par krājuma 
saglabāšanu atbild un rūpējas jau 18 ga-
dus. Kādu brīdi (aizvietojot Ilzi dekrēta 
atvaļinājumā) no 2005.gada par krājuma 
glabātāju strādāja Lilija Molčanova, kas 
ļoti apzinīgi un skrupulozi veica savus 
darba pienākumus.  Šobrīd muzejs glabā 
un popularizē 6164 muzejiskās vērtības.

Maz pamazām muzeja štatu saraksts 
paplašinājās. No 2006. gada muzejā tiek 
izveidota jauna štata vienība – muzeja 
apkopēja, kuras pienākumus veikt uzsāk 
Alīda Madžule, vēlāk Anna Ivanova un šo-
brīd Mārīte Bernāne.

2007. gadā muzejs sāk piedalīties 
Kultūras ministrijas Nacionālā Muzeju 
krājuma kopkataloga veidošanā. Krāju-
ma informācijas datu ievadīšanai tiek iz-
mantots NVA projekts par subsidētajām 
darba vietām un apmācībām invalīdiem. 
Apmācības un darbu šajā jomā kā doku-
mentu sistēmu vadītājs uzsāk Mārtiņš 
Trops. Kad projekts noslēdzas, 2009. 
gadā darbu turpina – Lilija Molčanova, 
2010.g. - Linda Grandāne, Ainis Krišāns 
un Sintija Jankovska. No 2013. gada šajā 

amatā strādā Līga Osipova.
Lai attīstītu plašākas tūrisma ie-

spējas, piesaistītu Varakļāniem vairāk 
apmeklētājus, 2009. gadā muzejā tika 
izveidots Tūrisma informācijas centrs. 
Tajā darbu uzsāka Rudīte Samsonova 
(Pūrīte). Vēlāk šajā apmeklētājus apkal-
pojošajā postenī kadri mainījās. 2010. 
gadā par tūrisma informācijas konsul-
tanti darbu uzsāk Līga Osipova, kuras 
valodu zināšanas un pedagoģiskā pie-
redze veicināja muzeja attīstību gan 
saskarsmē ar vietējiem, gan ārzemju 
viesiem, gan skolēniem. Vēlāk Līgu aiz-
vietoja enerģiskā Inga Vilkauša, pēc tam 
Modra Vilkauša un no 2019. gada šajā 
postenī darbojas erudītais jauneklis Ar-
turs Ikaunieks.

2011. gadā muzejā tika apstiprinā-
ta remontstrādnieka štata vienība. Par 
remontstrādniekiem muzejā ir strādāju-
ši: Guntis Strods, Viktors Eiduks, Edvīns 
Mālnieks, Santa Jokuma, Edgars Putniņš, 
Rinalds Broks, Andris Višņevskis. No 
2018. gada šos darba pienākumus veic 
diplomēts amata meistars Jānis Viļčuks. 

Tikai 2015. gadā muzejam apstip-
rināja vēl vienu pastāvīgo štata vienību 
– krāšņu kurinātājs. Šo darbu uzņēmī-
gi veic Jānis Justs, kurš rūpējas arī par 
muzeja teritorijas uzturēšanu kārtībā 
un malkas sagatavošanas darbiem. Līdz 
tam muzeju apkurināt un sagatavot mal-
ku ziemai nāca dažādi Nodarbinātības 
valsts aģentūras nodarbinātie. Nodar-
binātie tiek aicināti joprojām palīgos, jo 
ir ievērojami liela muzeja teritorija, kura 
jāuztur kārtībā, lai mūsu viesiem būtu 
patīkami pie mums uzturēties.

Šobrīd muzejs ir akreditēts jau ce-
turto reizi. Esam atjaunojuši pils kape-
lu (iesvētīta 2014. g.), izveidojuši jaunu 
modernizētu pastāvīgo ekspozīciju par 
novada vēsturi (2018.), „Skolas somas” 
ietvaros esam izveidojuši un realizējam 
vairākas izglītojošās programmas skolē-
niem, ierīkojuši ekspozīciju nodarbībām 
„Purvs dzīvībai” (2020.), restaurējam at-
sevišķas telpas, kur atklāti jauni 18. gs. 
sienu gleznojumi. Cītīgi darbojamies tū-
risma jomā. Piedalāmies starpnovadu 
tūrisma akcijās, esam Vidzemes Tūris-
ma asociācijas un Latvijas Piļu un mui-
žu asociācijas biedri. Jāpiebilst, ka šo 20 
gadu laikā pili ir apmeklējuši, Varakļānus 
un apkārtni iepazinuši – 64 537 viesi gan 
no Latvijas, gan ārzemēm.

Liels paldies par ieguldīto darbu 
muzeja attīstībā, līdzekļu ieguldījumu 
un  muzeja uzturēšanu gan Varakļānu 
pilsētas, gan novada domei, gan visiem 
līdzcilvēkiem, kuri ir strādājuši muzejā un 
veikuši dažādus darba pienākumus.

Darbinieku intervijas:
Terese – muzeja vadītāja

Kā Tu sevi noraksturotu pie-1. 
cos vārdos?

Labsirdīga, pacietīga, aizrautīga, at-
bildīga un mazliet spītīga. 

Kāds ir Tavas dzīves moto?2. 
Novērtēt un mīlēt katru dienu, ko 

dzīve tev sniedz, jo mūžs ir tik īss.
Ko Tu sagaidi no šī gada?3. 

Veselību un izturību ģimenei, sev un 
kolēģiem.

Vai kādreiz varēji iedomāties, 4. 
ka strādāsi tik vēsturiskā ēkā?

Kad atnācu uz Varakļāniem dzīvot, 
nemaz nezināju, ka šeit ir pils, tāpēc arī 
ko tādu nevarēju iedomāties. 2000. gada 
8. martā atnācu strādāt uz pili. Tas bija 
manā dzīvē nozīmīgs pagrieziens par 
1800, kas turpinās un neatlaiž joprojām. 
Jāteic, ka mani pirmie darbības gadi mu-
zejā bija saistīti ar mūsu pašu novada 
ievērojamākajām personībām: manu 
priekšgājēju – muzeja pārvaldnieku un 
skolotāju Jāni Piļpuku, dr.med.vet Artūru 
Garanču, profesoriem Aloizu Strodu un 
Konrādu Sondoru, akadēmiķi Ēvaldu Mu-
gureviču, mākslas zinātnieku Pēteri Savic-
ku, tajā laikā žurnālistu Andreju Svilānu, 
tautsaimnieku Staņislavu Cakuli, jauno 
priesteri Viktoru Nagli u.c., kuri ne ma-
zums ir palīdzējuši ar savu atsaucību, pa-
domiem, rīcību un vēstures materiāliem. 
No sirds pateicos šiem cilvēkiem par to, 
ka likuši man izprast vēstures līkločus 
Varakļānos un apkārtnē, kā arī piederību 
reģionālajam statusam, saprast, cik no-
zīmīgas mūsu vidū ir arhitektūras pērles 
un ar tām saistītās liecības. Lielākā daļa 
šo muzeja draugu ir aizgājuši citā valstībā 
un palīdz mums no mākoņu maliņas. Lai 
Dieva miers viņiem. 

Kāds ir bijis pats neaizmirsta-5. 
mākais notikums muzejā šo 20 gadu 
laikā?

Visspilgtāk atmiņā ir palikusi 2003.
gada maijā rīkotā Varakļānu pilsētas 
domes un Latvijas Zinātņu Akadēmijas 
Zinātniskā izbraukuma konference par 
godu grāfa Mihaela Borha 250. gadadie-
nai, kas norisinājās 2 dienu garumā Vara-
kļānu pilī. Tad es pirmo reizi savā mūžā 
sastapos ar tik daudziem zinātniekiem 
no Zinātņu akadēmijas profesoriem un 
lektoriem. Sasveicināšanās ar akadēmiķi 
Jāni Stradiņu vien man likās kā sarokoties 
ar pašu Dievu. Satraucošs notikums tajā 
pašā reizē bija arī akadēmiķa Ēvalda Mu-
gureviča glābšanas operācija, jo viņam 
pēc lekcijas no emocionālā sasprindzinā-
juma pēkšņi notika sirds infarkts. Ope-
ratīvu darbību rezultātā pēc notikuma 
Mugureviča k-gs nodzīvoja vēl daudzus 
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gadus un bija man labs draugs. 

Ilze – muzeja krājuma glabātāja
Kā Tu nolēmi strādāt muze-1. 

jā?
Muzeja vadītāja piedāvāja un es 

piekritu, jo tobrīd biju bez darba. Un 
tā – jau no 2003. g. esmu šeit.

Kas Tev visvairāk patīk 2. 
savā darbā? 

Sajūta pēc muzeja akre-
ditācijas procesa - kad komi-
sija novērtē ieguldīto darbu 
un pasaka, ka viss ir kārtībā.

Pastāsti par kādu 3. 
neparastu, smieklīgu  at-
gadījumu, kas noticis 
muzejā?

Tikko biju sākusi strādāt 
muzejā, tajā dienā biju viena 
pati. Kabineta durvis aizvērtas, 
aiz durvīm dzirdu smagus soļus, 
bet neviens nenāk. Bailīgi veru 
durvis vaļā, bet tur neviena nav. 
Sajūtas nebija patīkamas. Tā ir bijis 
vairākkārt. Tagad pie šiem trokš-
ņiem esmu jau pieradusi.

Ko Tu teiktu tiem, kas 4. 
domā, ka muzejā ir garlaicīgs 
darbs?

Darbs nav garlaicīgs. Strādājot 
muzejā, esmu uzzinājusi daudz ko jau-
nu par cilvēkiem, viņu likteņiem, Varakļā-
nu un novada vēsturi. Arī apmeklētāji nāk 
ar saviem stāstiem, jautājumiem, ieteiku-
miem.

Līga – muzejpedagogs
1. Kas Tev patīk muzeja darba ko-

lektīvā? 
Tas, ka esam vienkārši, atsaucīgi, 

draudzīgi viens pret otru.
2. Ja pirms 15 gadiem Tev kāds 

teiktu, ka strādāsi muzejā, ko tu vi-
ņam  atbildētu?

 Tas man izklausītos nereāli, jo godīgi 
sakot, skolas laikā vēsture nebija mans      
mīļākais priekšmets.   

3. Kā Tev šķiet, kas nākotnē mainī-
sies Tavā darbā? 

Jau šogad ir mainījies – cits amats. 
Neko nevar īsti paredzēt.

4. Ko Tu teiktu, tiem, kas apsver 
domu strādāt muzejā?

Iedrošinātu to darīt. Darbs muzejā ir 
interesants.

 Arturs – tūrisma informācijas 
konsultants

Cik Ilgi Tu strādā Varakļānu 1. 
Novada muzejā?

Varakļānu Novada muzejā esmu 
viens no jaunākajiem kolēģiem. Muzejā 
strādāju nedaudz vairāk kā 2 gadus.

Vai tev šķiet interesants un 2. 
vai patīk tas darbs, ko Tu dari muze-
jā?

Jā, darbs 
ir interesants un 
man patīk tas, ko 
daru,  jo darbs ne-
kad nav vienveidīgs. 

It īpaši tūrisma sezonā, 
kad katru dienu satiec jaunus 

cilvēkus. 
Ko Tu gribētu mainīt savā 3. 

darba ikdienā?
Šobrīd ceru, ka salīdzinoši drīz muze-

jus varēs apmeklēt arī klātienē. Pietrūkst  
tiešās komunikācijas ar apmeklētājiem.

Kā Tu jūties savā darba kolek-4. 
tīvā?

Kolektīvā jūtos labi. Kolēģi vienmēr 
māk uzlabot garastāvokli, pastāstot kādu 
joku. 

5. Vai kādreiz naktīs domā un sap-
ņo arī par muzeju?

Sapņoto mēdzu ātri piemirst. Muzejs 
ir redzēts sapņos. Esmu sapņojis, ka ka-
vēju ekskursiju. Tad pamostos un sapro-
tu, ka viss kārtībā.   

Mārīte – apkopēja
Vai Tev patīk darbs muzejā?1. 

Protams, man patīk strādāt savu dar-
bu: uzkopt telpas, iedomājoties, ka kād-
reiz tajās mājoja Borhu dzimta un vieso-
jās citi dižciltīgi ļaudis. Patīk iekārtot puķu 
dobes, tās kopt un redzēt to skaistumu.

Vai esi sajutusi spoku klātbūt-2. 
ni, strādājot muzejā?

Varbūt dažreiz ir sajūta, ka kāds klu-
su vēro, tomēr redzējusi neesmu.

Kādi ir tavi vaļasprieki?3. 
Mans vaļasprieks ir puķu un košum-

krūmu kolekcionēšana un audzēšana. 
Kādreiz bija dizaina kūku cepšana, taču 

šim vaļaspriekam 
tagad jau kādu brīdi 
nav laika. Vēl viens 
vaļasprieks ir foto-
grafēšana pašai sev 
par prieku un zīmē-
šana.

 Kādas ir ta-4. 
vas nākotnes vīzi-
jas par muzeju?
Nākotnē ļoti vēlē-

tos, lai muižas ēka tiktu atjauno-
ta gan iekšēji, gan ārēji, lai apmeklētāji 
varētu izstaigāt visas telpas un apskatīt  
gadsimtus senos zīmējumus. Ļoti gri-
bētu skaistu, romantisku dārzu pils 
apkārtnē.

Jānis – kurinātājs
1. Kas Tev vislabāk patīk Tavā dar-

bā?
Iespēja daudz kustēties.
2. Kāds ir Tavs mīļākais izteiciens?
„Lai Tev laba veselība!”
3. Kādi ir tavi hobiji ?
Makšķerēšana, fi lozofi ska satura 

grāmatu lasīšana.
4. Kas Tev visvairāk nepatīk cilvē-

kos?
Lielība, kūtrums, neprofesionalitāte.
5. Ko Tu sagaidi no šī gada?
Labu laiku, spēku. Gribētos, lai bei-

dzot norimst pandēmija. 

Jānis – remontstrādnieks (galdnie-
cības meistars)

Kas tevi saista strādāt muze-1. 
jā?

 Visvairāk galdniecības un atjaunoša-
nas darbi, bet celtniecība riebjas.

2. Vai Tevi apmierina darba nosa-
cījumi Tavā amatā?

Ja varam saskaņot darba grafi ku, tad 
apmierina.

Cik bieži Tu ieteic saviem 3. 
draugiem, radiem, kaimiņiem u.c. ko-
lēģiem apmeklēt Varakļānu muižas 
pili?

To grūti saskaitīt, taču pēc iespējas 
iesaku gan radiem, gan citiem.

Kā Tev šķiet, vai darba kolek-4. 
tīvs Tevi ciena?

Kā profesionāla jā, par pārējo nezinu 
– atstāju kolēģu kompetencē.

5. Ko Tu gribētu mainīt muzejā, ja 
Tev būtu tāda iespēja?

Varētu izveidot meistarklasi, kur 
sniegt zināšanas jebkuram interesentam   
par koka izmantošanu un pielietošanu, 
mēģināt kopā kaut ko izgatavot – kādu 
suvenīru u.c.

No kreisās: 
Terese Korsaka, 
Artūrs Ikaunieks, 
Ilze Marinska, 
Līga Osipova.
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Jāņa Grudula dziedošās atmiņas fotomirkļos

Kopā ar mammu.

Murmastienes jauktais koris savā 30-gadē 1990. g.

Mūzikas skolu beidzot 1971. g. Rēzekne.

Muzicējot.
R. Gleizdāna darbs.

Dziesmu svētkos.Murmastienes koris uzstājas.



Murmastienes jauktais koris Dziesmu svētku 
100gadē Rīgā 1993. g.

Sveicot.Murmastienes koris.

Uzstājoties ar kori. Uzstājoties ar kori REVERSIUM.

Varakļānu Novada muzejā. Ar mazmeitiņu Madaru.



Pieņemšanā pie valsts preizdenta.

Goda pilsoņa titulu piešķirot.

Labdarības koncerts BALTĀS ŪDENSROZES. Sadziedāšanās Madonā.

Paldies visiem Varakļānu 
novada un apkaimes ļaudīm, 
Reversiešiem, Dekšāru pūtē-
jiem, kaimiņiem, Varakļānu 
domes saimniecības daļai, 
kas atbrīvo ceļu no sniega, lai 
75-gadīgs Ūdensvīrs var tikt 
uz mēģinājumiem, misēm 
Stirnienes, Varakļānu, Barka-
vas baznīcās.

Paldies par emocionā-
lajiem sveicieniem jubilejā! 
Esmu uzmundrināts, mēģinā-
šu spārdīties un kopā ar Jums 
muzicēšu, dziedāšu Visaugs-
tākā režisora godam arī pēc 
saviem 75!

Pateicībā – Jānis Gruduls
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Gleznotāja  Marija Skutāne-Neca (Netz) (1942)
 Marija Skutāne dzimusi 

Varakļānos Alfona un Leontīnas 
(dz. Zalāne) Skutānu ģimenē  
1942. gada 23. februārī. Padom-
ju armijai iebrūkot Latvijā, 1944. 
gadā Marijas ģimene devās 
bēgļu gaitās. Vēl Latvijā esot, 
Marijas tēvu iesauca Latviešu 
leģionā. Ģimene palika šķirta uz 
mūžu. 

Pēc septiņiem Vācijas bēgļu 
nometnēs pavadītiem gadiem 
ģimene nonāca ASV, Sentpo-
las pilsētā Minesotā. Marijas 
talants zīmēšanā atklājās jau 
pamatskolas gados. Tādēļ kā vi-
dusskolniece viņa ņēma privāt-
stundas glezniecībā pie latviešu 
mākslinieka Voldemāra Āboliņa. 
Marija uzauga un skolojās pie-
ticīgos apstākļos. Māte abiem 
bērniem, Marijai un Johanam, varēja no-
pelnīt iztiku. Bet studiju naudu Marija sev 
pelnīja pati. Minesotas universitātē viņa 
studēja mākslu un mākslas pedagoģiju. 
Studijas beidza 1964. gadā, iegūstot ba-
kalaura un vēlāk maģistra grādu mākslas 
pedagoģijā. 

1970. gadā Marija apprecējās ar Ri-
hardu H. Necu ( Netz ). 1974. gadā piedzi-
ma meita Dianna Marija, kas jau ir beigu-
si studijas ar zinātņu grādu mūzikā. 

Marija Skutāne-Neca strādā par sko-

lotāju, mākslas konsultanti un akvareļu 
glezniecības instruktori Minesotas uni-
versitātē. Viņa vada arī glezniecības un 
mākslas pedagoģijas seminārus dažādās 
koledžās ASV. Savus gleznotos darbus 
ir izstādījusi vairāk kā 30 patstāvīgās iz-
stādēs un vairāku galeriju kopizstādēs. 
Vairākas gleznas ir godalgotas un atro-
damas privātās un publiskās kolekcijās 
ASV un Eiropā. 

Gleznotāja aktīvi darbojās mākslas 
organizācijās. Viņa ir bijusi Artists Equi-

ty viceprezidente un Delta Phi 
Delta Honorary Art Society 
biedre, Mineapoles priekš-
pilsētā Fridlijā – Cilvēktiesību 
organizācijas un Bonfi ll Locke 
mākslas centra locekle. 

Mineapolē Marija Skutā-
ne-Neca nodibināja latviešu 
mākslas salonu „Zilais Putns ”, 
kurā latviešu mākslinieki rīkoja 
izstādes. Viņa ir bijusi valdes lo-
cekle Amerikas Latviešu Katoļu 
apvienībā un Minesotas Latvie-
šu nama valdē. Viņa koordinē-
ja Latvijas pilsoņu reģistrāciju 
Latvijas Saeimas vēlēšanām 
Minesotā. Marija ir ne vien 
apceļojusi Latviju, ciemojusies 
Varakļānos, bet arī rūpējusies 
par materiālo palīdzību, sūtot 
uz Latviju saiņus ar grāmatām, 

medikamentiem, apģērbiem skolām, 
slimnīcām, bāreņiem. Varakļānu Novada 
muzejs ir saņēmis vairākus vērtīgus eks-
ponātus no mākslinieces, kuri papildina 
muzeja krājumu un ekspozīcijas. 

P.S. Ar Varakļānu Novada muzeja 
krājumā esošajiem M. Skutānes-Necas  
dāvinātajiem un citiem priekšmetiem 
var iepazīties Nacionālā muzeju krājuma 
kopkatalogā internetā (www. nmkk.lv). 

Līga Osipova      

Šogad agrovides pasākumos va-
rēs uzņemties jaunas saistības, jo 2020.
gadā noslēdzās iepriekšējais plānošanas 
periods, bet 2021. un 2022. gads būs 
pārejas gadi, kad daudzi atbalsta saņem-
šanas nosacījumi būs tādi, kādi tie bija 
iepriekšējos gados. Izmaiņas gaidāmas 
agrovides pasākumos.

Tiek paredzēta iespēja uzņemties jau-
nas saistības (saistību periods būs 2021. 
– 2022. gads.) agrovides pasākumos, arī 
bioloģiskajā lauksaimniecībā, bet esošie 
klienti drīkstēs paplašināt savas esošās 
saistības. Lauksaimnieki,kuriem saistību 
periods beidzas 2020. gadā, 2021. gadā 
var izlemt neturpināt tās vai turpināt un 
uzņemties jaunas divu gadu saistības. 
Šobrīd notiek darbs, lai veiktu izmaiņas 
normatīvajos dokumentos, kas paredzēs 
šādu iespēju.

Atbalsta pasākumā Bioloģiskā lauk-
saimniecība 2021. gadā jauni klienti un 
klienti, kuriem saistības beidzas 2020. 
gadā, varēs uzņemties jaunas divu gadu 
saistības, bet plānots, ka klienti, kuriem 
saistības vēl turpinās, drīkstēs paplašināt 
savas saistības līdz 20%. Klientiem, ku-
riem nav iepriekšēja pieredze bioloģiska-

Lauku aktualitātes un jaunumi
jā lauksaimniecībā, lai saņemtu atbalsta 
maksājumu, būs jāapgūst 160 stundu 
ilgs apmācību kurss par bioloģiskās lauk-
saimniecības praksi un metodēm. Dzīv-
nieku blīvumu plānots paaugstināt no 
0,3 līdz 0,4, kā arī netiek paredzēti nekādi 
atvieglojumi nosacījumu izpildē Covid-19 
ietekmes dēļ.

Aktivitātē Bioloģiskās daudzveidī-
bas uzturēšana zālājos jauni klienti un 
klienti, kuriem saistības beidzas 2020.
gadā, varēs uzņemties jaunas divu gadu 
saistības, bet plānots, ka klienti, kuriem 
saistības vēl turpinās, drīkstēs paplašināt 
savas saistības līdz 20%. Klientiem, kuru 
apsaimniekotajā teritorijā ir noteikts ES 
nozīmes zālāju biotops, būs jāapgūst 16 
stundu ilgs apmācību kurss par zālāju 
biotopu apsaimniekošanas metodēm (ja 
šādas apmācības nav apgūtas iepriekš).

Aktivitātē Rugāju lauks ziemas 
periodā jaunas saistības 2021. gadā uz-
ņemties nevarēs. Ja klientam 2020. gadā 
beidzas saistības, tad 2021. gadā klients 
drīkst nepieteikties uz minēto atbalstu 
vai pieteikties un pagarināt savu saistību 
periodu par vienu gadu.

No 2021. gada sākas jaunais KLP pe-

riods, kam noteikts divu gadu ilgs pārejas 
periods. Pārejas periodā tiks saglabāti 
2015. – 2020. gadā īstenotie tiešo maksā-
jumu veidi, t.i.,: vienotais platības maksā-
jums, zaļināšanas maksājums, maksājums 
gados jaunajiem lauksaimniekiem, mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas maksā-
jums, BSA (brīvprātīgi saistītais atbalsts) 
par slaucamām govīm, liellopiem, kazām, 
aitām, cietes kartupeļiem, sertifi cētas sēk-
las kartupeļiem, sertifi cētām stiebrzāļu un 
lopbarības augu sēklām, sertifi cētām labī-
bas sēklām, miežiem, vasaras rapsi un va-
saras ripsi, dārzeņiem, augļiem un ogām, 
proteīnaugiem. Provizoriskā VPM likme 
šim gadam ir 92 eiro/ha un zaļināšanas  
provizoriskā likme 54 eiro/ha.

LAD turpina strādāt attālināti līdz 6. 
aprīlim. 2021. gadā provizoriski pieteik-
šanās platību maksājumiem plānota no 
7. aprīļa līdz 22. maijam. 15. jūnijs – pē-
dējais termiņš pieteikuma iesniegumam 
ar atbalsta samazinājumu. Atgādinu, ka 
līdz 1. aprīlim jāiesniedz pieteikums lau-
ku bloku precizēšanai.

    Novada lauku konsultante 
Janīna Grudule, 

mob. tālr. 26543747
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Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts

Pieminam mūžībā aizgājušos 
janvārī: 

Antoņina Grēvele – 91
Anatolijs Akmanis – 82

Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei,
Pārtrūkst stīga,
un viss paliek kluss.  
 (Ā.Elksne)

Skumju brīdī esam kopā ar 
Mārīti Zahareviču, atvadoties no 

māsas Leontīnas.
Latkovsku, Pelšu, Kozlovu, Zepu 

ģimenes        

Balts eņģelis atnāca sapnī
Un aiznesa tevi sev līdz,
Tai baltajā, baltajā naktī,
Kur nesāp, kur nesalst, kur silti...

Visdziļākā līdzjūtība 
Genovefai Brokai, māsu Mariju 

mūžībā pavadot.
Marianna, Monika

Vairs manis neesot,
Ak, neticiet, es esmu.
Ar jums, starp jums,
Gan jūsu sirdīs, domās, atmiņās.
 (I. Rudene)

Mūsu klusa un patiesa līdzjūtība 
JURA GARANČA  tuviniekiem, 

pavadot viņu pāragrajā 
mūžības ceļā.

Audzinātāja un klasesbiedri

Mūsu laiks ir tik īss –
Mūža vēji šalc apkārt un pāri.
Kas gan zina to brīdi,
Kad atskanēs likteņa balss.
 (J. Sirmbārdis)

Izsakām patiesu līdzjūtību 
tuviniekiem, ALBERTU NAGLI 

mūžības ceļā pavadot.
Bijusie darbinieki Lubānas PMK-3

Aiz zemes vārtiem paliek mīla,
Aiz zemes vārtiem paliek darbs
Un nemiers tavs kā mūža ķīla,
Un brīdis šis tik drūms un skarbs.
  (G. Selga)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Neldai Burtinai, tēti Vasiliju mūžībā 

pavadot.
Kosmonautu ielas 22 kāpņu telpas 

kaimiņi, Kucini

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoiet.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
TIJAI NAGLEI ar ģimeni, vīru, 

tēvu, vectēvu Albertu Nagli mūžībā 
pavadot.

Kāpņu telpas kaimiņi

Tik daudz vēl nepateiktā no dzīves 
izjustā,
Tik daudz vēl nepaveiktā no mūžā 
cerētā...
 (V. Kokle-Līviņa)

Mīļš paldies visiem, kas pavadīja 
mūsu mīļo dēlu, vīru, tēvu un brāli 

JURI pēdējā gaitā.

Pateicībā sērojošā Garanču ģimene
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