
„KAROTĪŠU SVĒTKI” MAZAJIEM NOVADNIEKIEM
Bērns ir kā taurenis vējā. 
Daži spēj lidot augstāk kā citi, 
bet katrs no viņiem lido tik 
labi, cik spēj! Kāpēc salīdzināt 
citu ar citu? Katrs ir īpašs! 
Katrs ir skaists!

Tā ir svēta patiesība, ka bērnos ir 
mūsu nākotne. Tādēļ Varakļānu nova-
da pašvaldība kopā ar kultūras namu 
22. jūnijā godināja jaundzimušo bērni-
ņu ģimenes, mazuļiem dāvinot novada 
piederības zīmi – sudraba karotīti ar 
iegravētu bērna vārdu un dzimšanas 
datumu. Šī dāvana ir  kā apliecinājums 
tam, ka katra bērniņa ienākšana šajā 
pasaulē ir īpašs un ar gan-
darījumu novērtēts noti-
kums.

Vēlot ģimenēm būt 
stiprām, saticīgām un mīlo-
šām, karotītes jaundzimu-
šajiem pasniedza Varakļā-
nu novada domes priekšsēdētājs Māris 
Justs. Svētkos tika gaidīts 31 mazulis (16 

2021. gada 1. jūlijā darbu Varakļā-
nu novada pašvaldībā uzsāka pagaidu 
administrācija, kas, atbilstoši „Varakļā-
nu novada domes un Rēzeknes novada 
domes vēlēšanu likumam”, vadīs Vara-
kļānu novada pašvaldības darbu līdz 
jaunievēlētās Varakļānu novada domes 
pirmajai sēdei.

Sēdes laikā tika pieņemts pagaidu 

Pagaidu administrācija
nolikums un spriests par situācijas iz-
vērtējumu, lai risinātu aktuālos jautā-
jumus.

Pagaidu administrācijas darbu 
vada pagaidu administrācijas vadītājs 
Māris Justs, pagaidu administrācijas lo-
cekļi: Gunārs Puntužs, Anita Saleniece, 
Dina Inķēna, Janīna Grudule, Jānis Erels, 
Gunārs Gabrišs, Nauris Lazda, Austris 

Kokars.
Pagaidu administrācija pildīs nor-

matīvajos aktos paredzētās vietējās 
pašvaldības domes funkcijas un nodro-
šinās pašvaldības institūciju darba ne-
pārtrauktību, kā arī finansiālo un saim-
niecisko darbību.

„Varakļōnīts’’ kļuvis par neatņema-
mu mūsu dzīves sastāvdaļu. Nu jau 
ceturtdaļgadsimtu tas iederas starp 
mums. Un tā vērtības spēku dod šī  laik-
raksta veidotāja Aina Jaunzeme. Tas ir 
vārda spēks, kas ik mēnesi sasniedz 
mūs un nāk no mums visiem –  ikkatra, 
kas vēlas to paust. Mums ir kur teikt, ir 
kam teikt, ir kas to uzklausa, bagātina, 
iedvesmo, atceras, tas palīdz dzīvot, 
pārvarēt nebūšanas. To visu mēs varam 
paust sava laikraksta veidotājai.

  Šais dienās viņa svin savu netra-

dicionālo jubileju. Viņa aizrautīgi un ne-
nogurstoši savāc ziņas, apkopo, iztaisno 
un pasniedz lietošanai.

  Tu, lasītāj, arī esi tur iekšā un dar-
bojies. Varbūt bez tavas līdzdalības pat 
tas neaizlidotu pie ikmēneša lietotā-
jiem.

- Vai varētu iztikt bez šīs lasāmvie-
las?

- Skaidrs, ka varētu! Tikai tad mēs 
būtu palikuši nabagāki, vienaldzīgāki, 
nezinošāki, bez tās informācijas, ko 
sniegusi mums iespēja-uzzināt par no-

tiekošajiem procesiem, par saviem cil-
vēkiem, par esošajiem, par viņu dzīvi, 
par rūpi, par centieniem, panākumiem 
un zaudējumiem; par augšanu un vei-
došanos, par mūsu jauno paaudzi un 
aizgājušo mūžiem.

  Un šo vārdu vērtību mēs gūstam 
mūsu nelielā, vietējā laikraksta redak-
tores, mūsu Ainas sagādājumā un ap-
strādē.

Sveicam viņu Viņas gadu mijā!

G. Melne

meitenes un 15 zēni) kopā ar saviem 
vecākiem.

Pasākumu emocionāli ar dzies-
mām piepildīja Varakļānu novada 
jaunie muzikālie talanti – Varakļānu 
cālis 2020 Līga Vecozola. Kā arī Līva 
Ikauniece, Roberts Strods, Samanta 

Stiuriniece un Varakļānu kultūras nama 
jauniešu popgrupa „Paralēles”.

Sveicam!

NEATKARĪGS 
VARAKĻĀNU 
NOVADA 
LAIKRAKSTS
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VARAKĻĀNU 
NOVADA DOMES 
SĒDE
28.06.2021.    
Nr. 7

1. Par nekustamā īpašuma Kapsē-
tas iela 12, Varakļāni, izsoles rezultātu 
apstiprināšanu.

2. Par īres līgumu pagarināšanu. 
3. Par īres līguma pārtraukšanu.
4. Par daudzdzīvokļu mājas Dau-

gavpils iela 21, Varakļāni, pārvaldīša-
nas tiesību pārņemšanu.

5. Par Sociālās dzīvojamās mājas 
īres līguma pagarināšanu.

6. Par dzīvokļa īpašuma Pils ielā 
20-16, Varakļāni, ierakstīšanu zemes-
grāmatā un nodošanu atsavināšanai.

7. Par dzīvokļa īpašuma Pils ielā 
20-1, Varakļāni, ierakstīšanu zemes-
grāmatā un nodošanu atsavināšanai.

8. Par dzīvokļa īpašuma Fabrikas 
ielā 1-1, Varakļāni, ierakstīšanu zemes-
grāmatā  un nodošanu atsavināšanai.

9. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 
19-12, Varakļāni, ierakstīšanu zemes-
grāmatā un nodošanu atsavināšanai.

10. Par nekustamā īpašuma Zaļā 
iela 12, Varakļāni, ierakstīšanu zemes-
grāmatā un nodošanu atsavināšanai.

11. Par nekustamā īpašuma Sau-

Pēc visiem pēdējiem notikumiem, 
kas risinājušies Varakļānu novadā un 
pilsētā, mani satrauc jautājums par 
mūsu novada likteni.

Skatoties valsts televīziju un tajā 
pasniegto par dzīvi manā dzimtajā 
novadā, ne tikai man, bet arī dau-
dziem novada iedzīvotājiem ir radu-
šies jautājumi, uz kuriem gribētos 
rast atbildes.

Tā kā nedzīvoju pilsētā, bet lau-
kos un man nav iespējas uzdot šos 
jautājumus personiski, tad nolēmu 
tos uzdot ar laikraksta „Varakļõnīts” 
starpniecību. Domāju, uz tiem snieg-
tās atbildes interesēs daudzus.

Jautājumi Ikaunieka kungam:
Intervijā Jūs teicāt, ka Jums ir 1. 

les iela 18, Varakļāni, nodošanu atsa-
vināšanai.

12. Par nekustamā īpašuma „Mēt-
ras” sadalīšanu.

13. Par nekustamā īpašuma Rīgas 
iela 55, Varakļāni, sadalīšanu.

14. Par zemes nomu.
15. Par naudas balvas piešķiršanu 

nozīmīgā dzīves jubilejā.
16. Par deklarētās dzīvesvietas 

ziņu anulēšanu Xxxx Xxxx.
17. Par Varakļānu PII „Sprīdītis” 

speciālās pirmsskolas izglītības prog-
rammas apstiprināšanu.

18. Par Varakļānu novada pašval-
dības 2020. gada publiskā pārskata 
apstiprināšanu.

19. Par līdzfinansējumu projek-
ta PuMPuRs „Priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 
jaunatnes iniciatīvu projektos” īsteno-
šanai biedrībai „Varjaunieši”.

20. Par pašvaldības pārstāvja izvir-
zīšanu Vidzemes plānošanas reģiona 
Attīstības padomē.

21. Par iesniegumu LR Saeimai par 
zaudējumu kompensācijas izmaksu.

22. Par saistošo noteikumu Nr.1 
„Grozījumi 27.01.2020.saistošajos no-
teikumos Nr.1 „Par Varakļānu novada 
pašvaldības 2021. gada budžetu”” ap-
stiprināšanu.

23. Par grozījumiem atsevišķos 
pašvaldības iestāžu un struktūrvienī-
bu amatu un mēnešalgu sarakstos.

24. Par projekta „Jauno tehnolo-

ģiju ieviešana Varakļānu Mūzikas un 
mākslas skolā” apstiprināšanu.

25. Par Attīstības finanšu insti-
tūcijas „Altum” granta saņemšanu 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pils 
ielā 30, Varakļāni energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu projekta 
veikšanai.

26. Par īres līguma pārslēgšanu.
27. Par IX Glezniecības plenēra 

„Baltā pilsēta 2021” Varakļānos „Mēs 
Varakļāniem” nolikuma apstiprināša-
nu.

28. Par projekta „Daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas Kosmonautu iela 
18, Varakļāni, Varakļānu novads, vien-
kāršota fasādes atjaunošana – jumta 
seguma nomaiņa” apstiprināšanu.

01.07.2021.    
Nr. 8

1. Par saistošo noteikumu projek-
ta „Varakļānu novada pašvaldības no-
likums” pieņemšanu

1. Pieņemt iesniegto saistošo no-
teikumu „Varakļānu novada pašvaldī-
bas nolikums” projektu.

2. Par pieņemto lēmumu informēt 
Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministriju. 

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

L. Nagle, Lietvede

Jautājumi no laukiem
zināmi visi cipari un skaitļi, pie kura 
novada  mums būtu labāk dzīvot. Bet 
kāpēc Jūs tos nepublicējat un neiepa-
zīstināt ar tiem novada iedzīvotājus? 
Ja tādi ir atrodami, tad, lūdzu, infor-
mējiet, kur tos  pārbaudīt!

Izskaidrojiet, lūdzu, Varakļā-2. 
nu novada iedzīvotājiem, kādā veidā, 
cik ilgā  laikā, ar kādiem līdzekļu iz-
devumiem no pagasta nomalēm, kur 
dzīvo daudzi  veci cilvēki, ir iespējams 
ar sabiedrisko transportu nokļūt Ma-
donā vai Rēzeknē.  Varbūt labāk veikt 
eksperimentu un pēc tam izskaidrot 
cilvēkiem, kādi ir izdevumi un laika 
patēriņš, apmeklējot valsts iestādes 
vienā vai otrā pilsētā, un  kā tas iz-
darāms ar sabiedrisko transportu. 
Piemēram, 8.00 izbraucu un cikos at-

griežos no katras pilsētas, apmeklējot 
vienas un tās pašas iestādes, uzrādot  
patērēto laiku un apmēram iztērēto 
naudu. Cik saprotu, tas viss ir vērsts 
tikai  uz tiem, kam ir savs personis-
kais transports. Ko lai dara tie, kam 
tā nav? Ja nav noslēpums, kad Jūs pē-
dējo reizi esat izmantojis sabiedrisko 
transportu, lai  nokļūtu kādā no šīm 
pilsētām.

Jautājumi Terēzei Korsakai:
Jūs kā muzeja vadītāja visas 1. 

valsts priekšā skaidrojāt, kā tiek krop-
ļota latgaliešu valoda. Bet kāpēc pati 
to darāt visas valsts priekšā? Es te do-
māju vārdu māte. Jūs sakāt, ka pareizi 
ir mõte, bet vikipēdijā ir rakstīts muo-
te. Tāpēc gribētos dzirdēt atbildi par 
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Cienījamie latgalieši Latgalē, 
visā Latvijā un pasaulē! 

Mēs uzrunājam Jūs cerībā uz sa-
pratni jautājumā, kurā mūs cenšas 
sanaidot. 

Varakļānu novada iedzīvotāju 
vēlmi pēc administratīvi teritoriālās 
reformas iekļauties Madonas novadā 
politiķi un sabiedriskie aktīvisti cen-
šas visvisādi sagrozīt un pretnostatīt 
latgaliešu interesēm. Tā vietā, lai sa-
runātos kā cilvēki ar cilvēkiem, Saei-
mas deputāti augstprātīgi “dzen cau-
ri” likumus, izplatot maldus un naidu.

Pirmais maldināšanas un sanai-
došanas solis ir Varakļānu jautāju-
ma būtību novirzīt uz Latgales un 
Vidzemes pretnostatījumu. Lūdzam, 
neuzķerties uz šī āķa! Politiķi vai nu 
slīpēti ļaunprātīgi vai arī vienkārši 
muļķības dēļ sabāž vienā maisā divas 
dažādas lietas, kuras ir izteiktas divos 
dažādos likumos. 

Viens ir Valsts prezidenta rosinā-
tais Latviešu vēsturisko zemju likums. 
Mēs pilnīgi pieņemam, ka tas nosaka 
Varakļānu novada kultūrvēsturisko 
piederību Latgalei. Taču pavisam cita 
lieta ir likums par administratīvi teri-
toriālo iedalījumu. Šī likuma ietvaros 
Varakļānu iedzīvotāju vairākums Saei-
mas rosinātajā aptaujā ir izteicis vēlmi 
iekļauties Madonas novadā, ar kuru 
mums jau vairākās paaudzēs ir izvei-
dojušās ciešas un ierastas ikdienas 
dzīves saites, kas nekādi nav apdrau-
dējis cilvēku latgalisko piederību.

Varakļānu novada iedzīvotāju
ATKLĀTA VĒSTULE LATGALIEŠIEM

Politiķi mērķtiecīgi sēj naidīgus 
maldus, ka ar Varakļānu iekļaušanos 
Madonas novadā Latgalei kaut kas 
tikšot atņemts. Aicinām jūs paskatī-
ties uz šo situāciju ar pozitīvu attiek-
smi – Latvijā vēl viens novads būtu ar 
latgalisku akcentu. Līdzīgi taču ir ar, 
piemēram, Atašieni Jēkabpils novadā 
un Barkavu Madonas novadā. Vispār 
jau latgaļu kultūrvēsturisko zemju ro-
bežas atradīsim stipri dziļi Vidzemē. 
Vai tālab būtu jāgaužas par mūsdie-
nu latgaliešu apdalīšanu un karu pret 
Vidzemi un Latviju?

Mēs respektējam arī tos latgalie-
šus, kuri vēlas dzīvot stingri norobe-
žotos latgaliskos administratīvi terito-
riālos novados. Taču aicinām saprast 
arī mūsu vēlmi pēc atvērtas, uz sadar-
bību, uz mūsu valsti Latviju vienojošu 
latgaliskuma identitāti. 

Kāpēc politiķi Varakļānu pievie-
nošanos Madonas novadam mēģina 
par katru vari pasniegt kā Latgales 
cilvēku lielāko problēmu? Vai viņi tik-
pat dedzīgi kaut ko dara, lai mazinātu 
Latgales cilvēku pārliecinoši zemāko 
ienākumu līmeni starp citiem Latvi-
jas novadiem? Vai viņus uztrauc tas, 
ko latgaliešiem nozīmē gāzes, elek-
troenerģijas un kokmateriālu cenu 
straujais kāpums? Vai viņus uztrauc 
Latgales zemju nonākšana ārzemnie-
ku rokās? Nē, ar kaujas saucieniem uz 
lūpām Latgales galvenās problēmas 
un ienaidnieki tiek meklēti Varakļā-
nos! 

Jautājumu par Varakļānu novada 
iekļaušanos Madonas vai Rēzeknes 
novadā Saeimas deputāti ir lēmuši 
savos dzīvokļos vai birojos, sēžot pie 
datoriem. Neviens (!) no politiķiem ne 
tikai neiedomājās, bet arī neatsaucās 
aicinājumiem atbraukt uz Varakļā-
niem un izrunāties ar cilvēkiem, kuru 
dzīvi viņu lēmumi ietekmē vistiešāk. 
Tās ir attālinātas un atsvešinātas va-
ras attiecības ar savu tautu.  Un tas 
jau attiecas ne tikai uz Varakļānu 
gadījumu vien. Pazīstama sajūta, vai 
ne? Un tieši tas ir visdrausmīgākais 
un bīstamākais gan Latgalei, gan visai 
Latvijai. Cilvēki lūdz, uzklausiet taču 
mūs, parunāsim kā cilvēks ar cilvēku! 
Nē, ir deputātu atbilde, mēs paši zinā-
sim ierādīt jums pareizo vietu!  

Mums var būt atšķirīgi politiskie 
uzskati. Arī starp latgaliešiem, arī 
starp Varakļānu novada iedzīvotājiem 
par to, vai iekļauties Madonas vai Rē-
zeknes novadā. Taču mēs ceram, ka 
mūs vienos principiāla nostāja, ka 
cilvēkiem ir tiesības izteikties un lemt 
pašiem par savu dzīvi.

Mēs esam par cilvēcisku sarunā-
šanos Latgales un visas Latvijas nā-
kotnes vārdā!

Cienījamie latgalieši, mēs ceram 
uz Jūsu sapratni un atbalstu!

07.07.2021.
Biedrība„Varakļõnīts”

Varakļāni, Varakļānu novads

latgaliešu valodas statusu Latvijas 
valstī un kāpēc Jūs to gribat uzspiest 
citiem, kuri runā citādā izloksnē. Kā 
arī par Vēstursko zemju likumu un tā 
nevalstiskajām organizācijām.

Kā Jūs uzdrošinājāties savus 2. 
personiskos uzskatus paust darba 
laikā un darba vietā? Muzejs ir sa-
biedriska iestāde, un ar šādu savu 
izturēšanos Jūs graujat gan muzeja, 
gan novada reputāciju.

Jautājums Dzidrai Bruzgulei:
Bruzgules kundze! Jūs sevi pa-

sniedzat kā Varakļānu iedzīvotāja, tad 
kāpēc Jūs un Jūsu domubiedri sniedz 
intervijas Viļānu novada Dekšāru pa-
gastā, bet ne  Varakļānu novadā savā 
dzīvoklī vai mājas pagalmā? Man ro-
das tāds iespaids,  ka Jums ir kauns 
par savam izdarībām. Varbūt Jūs ne-
maz nedzīvojat  Varakļānos, bet Bo-
kānos. Tikai jaucat gaisu Varakļānu 
novadā.

Es ar šo rakstu negribu ne aiz-
skart, ne arī kādu apvainot, bet vien-
kārši gribu dzirdēt atbildes uz uzdota-
jiem jautājumiem.

Mēs taču dzīvojam demokrātis-
kā valstī un katrs varam brīvi izteikt 
savas domas. Ja kādam ir pretējs vie-
doklis, lūdzu, argumentējiet to!

Lai neradītu kaut kādu domstar-
pību rašanos, gribu palikt anonīms.
Tāpēc savu vārdu nepublicēšu, jo ne-
esmu sabiedrībā pazīstama persona 
un vairākumam tas neko neizteiks.

Varakļānu novada iedzīvotājs, 
kas dzīvo laukos
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Pateicība

  No 2019. g. Varakļānu Novada 
muzejs piedalījās Latvijas – Krievijas 
pārrobežu sadarbības programmas 
2014. – 2020. gadam projektā „630 
verstis pilnas sajūtām/Sajūtu verstis”/ 
„630 Versts Full of Feelings/Versts of 
Feelings”, ko īstenoja Alūksnes nova-
da pašvaldība kopā ar Latvijas Piļu 
un muižu asociāciju un tās biedriem. 
Bez mums šajā projektā vēl piedalījās 
Arendoles muiža, Lūznavas muiža, 
Krāslavas pils, Alūksnes pils, kā arī 
Krievijas pusē Pavlovskas muzejs un 
Izborskas muzejrezervāts. 

Šī projekta ietvaros esam ieguvu-
ši aparatūru interaktīvai foto sajūtu 
laboratorijai „zaļā siena”, kur muzeja 
apmeklētāji var nofotografēties un 
iegūt savu fotoattēlu uz kāda izvēlēta 
fona – pils, baznīca, pilsēta u.c. Mu-
zejs ir ieguvis arī marķieri – attēlu ar 
virtuālo stāstnieku. Apmeklētājs ar 
savu mobilo telefonu/planšeti var ak-
tivizēt virtuālo stāstnieku caur mobilo 
lietotni Versts of Feelings vai Overly 
un noklausīties stāstu izvēlētā valodā 
(angļu, krievu, vācu, latviešu) tieši par 
mūsu objektu. Maršruta apgūšanai 
ceļotājiem tiek piedāvāta karte, kurā 
ir atrodama informācija par apskates 
objektiem, sākot no Pavlovskas līdz 
Krāslavai. Šajā kartē par Varakļāniem 
ir atzīmētas sekojošas apskates vie-
tas: Varakļānu muižas pils – mu-
zejs, TIC, sv. Viktora kapela, Romas 
katoļu dr. baznīca, mājražotāji SIA 

630 verstis pilnas sajūtām

„Brovar” ar saviem ražojumiem 
„Vara Klānu” un bišu namiņu, kafej-
nīca „Grāmatnīca”, kā arī novadā – 

Gadsimtiem ilgi Varakļānu kultūrvēsture ir cieši saistīta ar 
ebreju kultūru. Arī tagad, kad pagājuši nedaudz vairāk kā 8 gadu 
desmiti, atrodas vērtīgi dokumenti, kas ir nozīmīgi pagātnes no-
tikumu liecinieki. 

Izsakām pateicību Rīgas ielas iedzīvotājam (vārdu lūdza ne-
minēt), kurš, savā īpašumā veicot rakšanas darbus, atrada stikla 
pudeli ar astoņiem 1940. g. dokumentiem (lūgumi par parāda 
atgriešanu, vekseļi) un nodeva tos muzejam. 

Paldies!
I. Marinska,

Varakļānu Novada muzeja
krājumu glabātāja

                                                                                           

dzejnieces M. Bārbales „Skalbjudam-
bji”, eko māja „Trizelnieku Ignatiņi”, 
atpūtas vieta un kafejnīca „Raibais 
asaris”. 

Saites uz karti ir dažādās valo-
dās: 
Latviešu: https://active.kartes.
lv/?lmpa  
Krievu: https://active.kartes.
lv/?lmps&ru  
Angļu: https://active.kartes.
lv/?lmpa&en   

Projekta ietvaros tika filmēts arī 
sižets par visiem objektiem, tostarp 
arī Varakļānu muižas pili. To var ap-
lūkot Varakļānu mājas lapā:  https://
ej.uz/630verstis. 

Projekta noslēgumā par maršru-
tu „630 verstis pilnas sajūtām/Sajūtu 
verstis”/ „630 Versts Full of Feelings/
Versts of Feelings” no Pavlovskas 
līdz Krāslavai būs pieejami arī buk-
leti vairākās valodās. Maršruts ir ļoti 
interesants, jo katrs objekts piedāvā 
sajust, izjust un izbaudīt ko jaunu un 
nebijušu.  

Bukleta elektroniskā versija arī ir 
vairākās valodās: 

https://drive.google.com/drive/
folders/1ZBILcyrgtHVa17tRLHQqC-
V G _ V h P T Q k C ? u s p = s h a r i n g  

Fantastisku Tev ceļojumu, ceļi-
niek!

Varakļānu TIC
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Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana 
2021. gada 11. septembra Varakļānu domes 

vēlēšanām
Atbilstoši Varakļānu novada paš-

valdības vēlēšanu komisijas 2021.
gada 12. jūlija lēmumam „Par darba 
laika noteikšanu deputātu kandidātu 
sarakstu iesniegšanai 2021. gada 11. 
septembra pašvaldību vēlēšanām” 
(protokols Nr. 1,1), laika periodam no 
2021. gada 19. jūlija līdz 28. jūlijam 
noteikts šāds Varakļānu novada paš-
valdības vēlēšanu komisijas darba 
laiks deputātu kandidātu sarakstu 
2021. gada 11. septembra pašvaldību 
vēlēšanām pieņemšanai:

2021. gada 20. jūlijā no plkst. 
10.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties;

2021. gada 22. jūlijā no plkst. 
10.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties;

2021. gada 27. jūlija no plkst. 
10.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties;

2021. gada 28. jūlijā no plkst. 
10.00 līdz 18.00; 

pārējās dienās, kad nav noteikts 
laiks deputātu kandidātu sarakstu 
iesniegšanai, deputātu kandidātu sa-
rakstu iesniegšanas periodā no 2021.
gada 19. jūlija līdz 2021. gada 28. jū-
lijam ir iespējama iepriekš atsevišķi 

vienojoties ar pašvaldības vēlēšanu 
komisiju par citu saraksta iesniegša-
nas laiku.

Deputātu kandidātu sarakstu 
pieņemšana notiks Varakļānu nova-
da pašvaldības vēlēšanu komisijā pēc 
adreses: Rīgas iela 13, Varakļānos, ie-
priekš noteiktajā vēlēšanu komisijas 
darba laikā pēc iepriekšējas pieteik-
šanās vai laikā, par kuru atsevišķi vie-
nojas un piesakās iepriekš.

Deputātu kandidātu sarakstam 
un tam pievienojamajiem dokumen-
tiem jābūt sagatavotiem, izmantojot 
Centrālās vēlēšanu komisijas depu-
tātu kandidātu sarakstu gatavoša-
nas lietojumprogrammu 2021. gada 
pašvaldību vēlēšanām. Sagatavotie 
dokumenti iesniedzami rakstveidā 
(parakstītas (vai arī elektroniski pa-
rakstītas) izdrukas no lietojumprog-
rammas) un elektroniskā formā - lie-
tojumprogrammā.

Piekļuves tiesības lietojumprog-
rammai piešķir Varakļānu novada 
pašvaldības vēlēšanu komisija, pa-
matojoties uz kandidātu saraksta 

gatavotāja parakstītu un personīgi ie-
sniegtu vai elektroniski iesūtītu elek-
troniski parakstītu iesniegumu. 

Drošības naudas apmērs – EUR 
225,00. 

Vēlēšanu komisijas rekvizīti drošī-
bas naudas iemaksai:

Varakļānu novada pašvaldība, 
reģ. Nr. 90000054750

“Swedbank” AS, kods HABALV22 
konts Nr. 
LV26HABA0551025043009
Informācijā saņēmējam obligāti 

jānorāda šāda informācija: Drošības 
nauda vēlēšanu komisijai par (no-
saukums) kandidātu saraksta ie-
sniegšanu. 

Iepriekšminētā informācija ir pie-
ejama arī Varakļānu novada pašval-
dības mājaslapā: www.varaklani.lv. 
Instrukcija pieejama CVK mājas lapā: 
www.cvk.lv.

A. Ščucka, 
Varakļānu novada vēlēšanu ko-

misijas priekšsēdētāja

Jūlija jubilārs Aivars Groza (1961)
Aivars Groza dzimis 

1961. gadā 28. jūlijā 
Madonas rajonā Grozu 
sādžā. 

Māte Valentīna 
Groza, strādāja kolhozā 
“Zelta druva” par zoo-
tehniķi. Viņa tēvs Jānis 
bija kolhoza šoferis.

Aivars auga ļoti prā-
tīgs bērns, ļoti mīlēts. 
Līdz 7 gadu vecumam 
auga vectēva mājās  ar 
auklīti (vectēva māsu), 
kura iemācīja Aivaram 
jau pirms skolas lasīt un 
skaitīt. Aivars ļoti daudz 
lasīja grāmatas, viņam bija laba atmiņa un patika vēstu-
re, literatūra, ģeogrāfija, bet Aivaram nepatika matemā-
tika. Viņš pats visu izlēma, jo Valentīnai bija nenormēts 
darba laiks, viņa mājās bija reti, jo fermā bija jāstrādā 

Aivars 4 gadu vecumā.

Ar ģimeni puaudža gados.
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Ar klasi pie Varakļānu 
vidusskolas 1970-tajos.

garas darba stundas.
1964. g. apvienoja 

trīs kolhozus  „Taisnība”,  
„Zelta druva”, „Gaišais 
ceļš” un nodibināja kol-
hozu „Latgale,” kur ievē-
lēja Valentīnu kā galve-
no zootehniķi. Tur viņa 
nostrādāja līdz pensijai.

Kad Aivaram bija 
jāsāk skolas gaitas, ģi-
mene pārvācās dzīvot 
uz kolhoza piešķirto  dzī-
vokli.

Pēc Varakļānu vidus-
skolas beigšanas Aivars 
iestājās LVU Vēstures un 
filozofijas fakultātē (to 
absolvēja 1986. g.), ot-
rajā mācību gadā appre-
cējās un audzināja divus 
bērnus – Signi un Uģi.

Signe strādā  Rīgā 
Ārlietu ministrijā, Uģis 

pabeidza Vīnes Tehnisko Universitāti 
un dzīvo Vīnē. Aivaram jau ir mazdēls 
Gintars.

1995. gadā viņš padziļināti pētīja 
ārpolitikas jautājumus Džordža Mar-
šala Drošības studiju centrā (Garmis-
ch – Partenkirchen, Vācija).

1996. – 1997. un 1999. – 2000. ga-
dos A. Groza bija Ministru prezidenta 
ārlietu padomnieks.

Aivars Groza uzsāka darbu Latvi-
jas ārlietu dienestā 1992. gadā kā gal-
venais speciālists ziņu un informācijas 
nodaļā un no 1994. līdz 1996. gadam 
kā padomnieks plānošanas grupā.

Aivars Groza brīvi pārvalda latvie-
šu , angļu, vācu un krievu valodas.

No 2005. līdz 
2009. gadam A. Groza bija Latvijas 
vēstnieks Austrijas Republikā, kā arī 
nerezidējošais vēstnieks Slovākijas 
Republikā, Slovēnijas Republikā, Un-
gārijas Republikā, Šveices Konfederā-
cijā un Lihtenšteinas Firstistē. Iepriekš, 
no 2005. līdz 2009. gadam, viņš bija 
vēstnieks Beļģijas Karalistē, kā arī ne-
rezidējošais vēstnieks Luksemburgas 
Lielhercogistē (2001. – 2006. gads). 
No 1997. līdz 1999. gadam viņš kā 
padomnieks strādājis Latvijas Repub-
likas vēstniecībā Vācijas Federatīvajā 
Republikā.

Aivars Groza kļuva par Latvijas Re-
publikas vēstnieku Indijā 2014. gada 

septembrī. Pirms tam 
viņš ieņēma Latvijas 
ģenerālkonsula amatu 
Sanktpēterburgā. No 
2009. līdz 2010. gadam 
A. Groza bija Valsts 
protokola vadītājs, kā 
arī īpašo uzdevumu 
vēstnieks Ārlietu mi-
nistrijas ekonomisko 
un divpusējo attiecību 
departamentā.

2020. gada 18. au-
gustā Latvijas Valsts 
prezidents Egils Le-
vits svinīgā ceremoni-
jā Rīgas pilī Aivaram 
Grozam pasniedza 
akreditācijas vēstuli kā 

Latvijas ārkārtējam un pilvarotajam 
vēstniekam Izraēlas valstī.

Aivars bija un ir sportisks, skrien 
katru dienu uz trenažiera mājās vai 
zālē. Viņš ir skrējis vairākos marato-
nos – Beļģijā, Latvijā, Austrijā, Vācijā, 
Krievijā.

Aivars darbā ir darbaholiķis, viss 
jāpadara labi, arī pašlaik daudz lasa un 
apgādā mammu Valentīnu ar jaunāko 
literatūru. Atbraucot ciemos, pirmais, 
ko Aivars vienmēr dara, izpēta grāma-
tu plauktus.

Līga Osipova,
 Foto no ģimenes arhīva 

Jaungada pieņemšana Prezidenta pilī 2005 g. dec. beigās. Latvijas vēstniecībā Indijā, Deli.
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Zemkopības minis-
trija sadarbībā ar AS 
„Latvijas valsts meži" un 
Latvijas Kokrūpniecības 
federāciju organizēja 
konkursu „Mūsu mazais 
pārgājiens 2020".  Arī 
mēs, 6. klases skolēni, 
piedalījāmies ar saviem 
darbiem un kopvērtēju-
mā ieguvām 2. vietu 5. 
– 9. klašu grupā, kā arī 
balvu – 450 eiro eksur-
sijai.

9. jūnijā devāmies nopelnītajā 
ekskursijā uz Līgatnes dabas parku, 
Siguldu, apmeklējām Turaidas pili un 
Gūtmaņa alu. Eksursijas noslēgumu 
pavadījām Saulkrastos pie jūras. Peldē-
jāmies un baudījām šo skaisto dienu! 
Paldies SIA „Ceļavējš" par sniegtajiem 
transporta pakalpojumiem!

21. maijā 6.klases skolēni piedalījās 
rotaļu pēcpusdienā. Ar velosipēdiem devāmies 
uz atpūtas vietu siliņā. Cepām desas un jautri 
pavadījām laiku, spēlējot latviešu tautas rota-
ļas „Pirtiņa deg", „Ādamam bij septiņ dēli"utt.

Pavasara saulītes vadīti, 10. jūnija rītā 2. 
klases skolēni devās mācību ekskursijā.

Pirmā pietura bija ļoti muzikāla, jo varējām 
gan klausīties, gan paši piedalīties dažādu mū-
zikas skaņu radīšanā.

Tālākais ceļš aizveda uz Lubānas mitrāju. 
No bākas augstumiem lūkojāmies Lubānas 
ezera plašumos. Gides Ilzes pavadībā izstaigā-
jām 2 km garo meža taku un 1 km garo purva 
laipu taku. Šī pārgājiena laikā bērniem  bija jā-
veic dažādi uzdevumi.

Nākošais pieturas punkts – Rēzeknes pils-
kalns. Skolēni ar aizrautību klausījās teiku par 
seno Rēzeknes pili un arī vēroja Rēzeknes pil-
sētu no pilskalna virsotnes.

Neaizmirstams paliks zirgaudzētavas „Un-
tumi" apmeklējums ar izjādēm zirga mugurā. 

Paldies projektam „Skolas soma" par doto 
iespēju piedalīties ekskursijā!

1. jūnija rītā 3. klase devās ekskursijā. 
Mūsu pirmais pieturas punkts bija Kokneses 
viduslaiku pilsdrupas. Par senās pils varenību 
izlasījām dotajos informācijas stendos. Īpašu 
interesi rosināja Moku kambaris, kas ļāva vaļu 
fantāzijai par sodamēriem viduslaikos. Teiks-
maino pili un Likteņdārzu no cita skatu punkta 
varējām aplūkot dodoties izbraucienā ar kuģīti 
pa Daugavas un Pērses upēm. Sajūtas bija ne-
parastas tajā brīdī, kad kapteinis paziņoja: „Šo-
brīd upes dziļums ir 34 metri." Tālāk devāmies 

uz Balto kāpu Saulkras-
tos. No skatu laukuma 
pavērās skaists skats uz 
jūru un Inčupītes ieteku. 
Laiks pie jūras paskrēja 
kā viens mirlis un brau-
cām tālāk uz Turaidas 
muzejrezevātu, kur bija 
iespēja iepazīties ar vēl 
vienu viduslaiku pili un izlasīt leģendu par Turaidas rozi. Apmeklējām arī 
Gūtmaņa alu, kas ir lielākā ala Baltijā. Noguruši, bet priecīgi atgriezāmies 
savā dzimtajā pilsētā Varakļānos. Pasākums notika projekta " Latvijas 
skolas soma"  ietvaros.

Varakļānu vidusskolas skolēnu saulainā vasara

Konkurss
Dienā, kad visā Latvijā atceramies 1941. 

gada 14. jūnija deportācijas, Latvijas televīzi-
jas ēkā bija pulcējušies fonda Sibīrijas bērni 
organizētā  Vislatvijas  domrakstu un zīmē-
jumu konkursa  „Sibīrijas bērni 1941/1949” 
laureāti. Starp laureātiem ir arī Varakļānu 
vidusskolas 6. klases skolniece Renāte Ber-
nāne (sk. Margarita Selicka), kura piedalījās 
z ī m ē j u m u 
konkursā un 
ieguva 3. vie-
tu. Apsvei-
cam! Paldies 
Renātes ve-
cākiem par 
atbalstu!
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 Grāfs Jans Mihaels Borhs un Svētā Viktora relikvijas
Varakļānu pilsētas un tuvējās ap-

kārtnes iedzīvotāji noteikti ir dzirdēju-
ši un zina diezgan daudz par Varakļā-
nu pils īpašnieku Janu Mihaelu Borhu, 
viņa darbiem un to, kā grāfs uz Lat-
vijas teritoriju nogādāja Svētā Viktora 
relikvijas. Sākotnēji relikvijas glabājās 
Varakļānu pilī. 1814. gadā, pēc Jana 
Borha nāves Varakļānu centrā tika 
pabeigta kapelas celtniecība. Kad ka-
pela bija pabeigta, relikvijas pārveda 
no pils un  glabāja kapelas altārī. Tā 
kapela arī ieguva savu nosaukumu. 

Līdz šim nebija nekādu dokumen-
tu, kas būtu saglabājušies un pierā-
dītu, ka grāfs Borhs tiešām relikvijas 
atveda no Itālijas. Viss mainījās 2019. 
gada vasarā, kad Varakļānu Novada 
muzejā ieradās pētniece no Dānijas 
Nacionālā muzeja, Ruth Sargent No-
yes. Pētniece stāstīja, ka pēta relikvi-
jas, kas savulaik no Itālijas nonākušas 
Lietuvas un Latvijas teritorijā. Ruth 
Sargent vēlējās noskaidrot, kāda in-
formācija par grāfu Janu Mihaelu Bor-
hu un Sv. Viktora relikvijām atrodas 
Varakļānu Novada muzejā, apskatīt 
Varakļānu pili, tās sienu gleznojumus. 
Pētniece apskatīja arī Sv. Viktora ka-
pelu, tikās ar Varakļānu Romas katoļu 
draudzes prāvestu Česlavu Mikšto un 
aplūkoja Sv. Viktora relikviju atliekas. 

Muzeja darbinieki pētniecei snie-
dza visu informāciju par relikvijām, 
kāda glabājas muzejā.  Ruth Noyes 
tobrīd jau bija pētījusi Vatikāna arhī-
va dokumentus, kur bija ieguvusi līdz 
šim nezināmu informāciju par grāfu 
Borhu un relikviju ceļu uz viņa pili 
Varakļānos. Pētniece arī Varakļānu 
Novada muzejam atstāja dokumentu 
fotogrāfijas no Vatikāna arhīva, kas 
tiešām apstiprina to, ka tieši Jans Mi-
haels Borhs no Itālijas uz Latvijas teri-
toriju atveda šīs relikvijas. 

Mihaels Borhs Romā ieradās 
1778. gadā.  Ruth Noyes norādīja, ka 
grāfam Borham bija liela ietekme Itā-
lijas augstākajās aprindās. Viņš per-
sonīgi satikās ar tā laika pāvestu Piju 
VI un lūdza sena mocekļa,  karavīra 
relikvijas. Pāvests arī izsniedza īpašu 
dokumentu, kas grāfam deva privilē-
ģijas saņemt relikvijas no katakom-
bām un  izvest no Itālijas teritorijas. Lai 
ko tādu paveiktu, parasti augstmaņi 
gaidīja nedēļas vai pat mēnešus, bet 

Jana Borha portrets

Sv. Viktora relikvijas

Jans Mihaels Borhs to paveica 2 līdz 
3 dienās.  Grāfs vērsās pie Vatikāna 
svēto relikviju un katakombu glabātā-

ja ar lūgumu: „Mans Kungs, Vatikāna 
Svēto relikviju glabātāj,

 Ar viņa Svētības pāvesta Pija IV 
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žēlsirdīgu piekrišanu esmu saņēmis 
solījumu saņemt svētā karavīra ķer-
meņa relikvijas. Es ļoti drīz došos 
prom no Romas, un šī ir lieliska iespē-
ja aizvest relikvijas uz manu dzimteni, 
man ir tas gods, lūgt Jūs, atgādināt  
Viņa Svētībai – pāvestam, par viņa so-
lījumu atdot man karavīra  ķermeņa 
relikvijas kopā ar dažām citām relik-
vijām, proti,  Svētā Krusta relikvijām, 
ar to oriģinālajiem dokumentiem. Es 
piesaucu  Jūsu labo gribu. Es ļoti vē-
lētos, lai man kādreiz būtu sniegta ie-
spēja, kalpot Viņa Svētībai pāvestam, 
un es būšu laimīgs, ja  nākotnē varē-
šu būt viņam noderīgs.

Jūsu pazemīgais kalps,
Grāfs  Borhs”

Grāfam Borham relikvijas izsnie-
dza no Romas Sv. Priscilas katakom-
bām. Šīs katakombas joprojām pa-
stāv mūsdienās, un tās var apmeklēt 
kā muzeju. Lielākā daļa skeletu šeit 
tika atrasti un identificēti pēc seniem 
uzrakstiem, kas apzīmēja kapu un 
liecināja, ka relikvijas nāk no cilvēka, 
kurš bijis moceklis.

Borhs nemaksāja naudu par re-
likvijām. Droši vien viņš ziedoja Svēto 
relikviju glabātājam. Pēc tam Borhs 
apmaksāja īpašu  darbnīcu  māksli-
niekiem un darbiniekiem Vatikānā. 
Darbnīcā mocekļa kaulus sagatavoja 
un izveidoja sava veida „ķermeņa re-
likvijā”, kas izskatījās kā mūmija, iekšā 
bija kauli, āda tika izgatavota no papī-
ra, vaska un auduma, un tā bija īpaši 
krāsota, lai izskatītos kā īsta miesa. 
Mūmiju ieģērba  greznā apģērbā, lai 
atgādinātu seno romiešu karavīru pil-
nā apbruņojumā. Tad relikvijas tika 
ievietotas stikla sarkofāgā ar stikla 
vāzi, kurā bija nelielas mocekļa asiņu 
paliekas, kas arī savāktas  katakom-
bās. 

Diemžēl Sv. Viktora relikvijas 
gandrīz nav saglabājušās, jo gan Pir-
mā, gan Otrā pasaules kara laikā un 
padomju gados Sv. Viktora kapelu 
vairākas reizes demolēja. Atlūzas šo-
brīd glabājas Varakļānu Romas Kato-
ļu draudzes baznīcā. Nav saglabājies 
arī neviens zīmējums, kurā redzamas 
Sv. Viktora relikvijas. Ir tikai apraksti 
no darbnīcas, kurā relikvijas sagata-
voja. Tomēr kaimiņvalstīs, piemēram, 
Lietuvā var apskatīt Sv. Bonifācija re-

likvijas, kas arī apstrādātas  tajā pašā 
darbnīcā, kur Sv. Viktora relikvijas, tā-
tad ļoti līdzīgas Sv. Viktora relikvijām.

2021. gada martā Ruth Noyes 
Sargent ar vairākiem kolēģiem no 
vairākās valstīs savāktā materiāla, ar 
vairāku muzeju, baznīcu palīdzību (arī 
Varakļānu Novada muzeja un Vara-
kļānu Romas katoļu baznīcas) publi-
cēja pētījumu, kas veltīts Baltijas relik-
vijām. ("Baltic catacombs. Translating 
corpisanti catacomb relic-sculptures 
between Rome, Polish Livonia, and 
the Lithuanian Grand Duchy circa 
1750 – 1800"). Šajā pētījumā iekļauta 
arī svarīgākā informācija par Varakļā-
nu pils īpašnieku, grāfu Janu Mihaelu 
Borhu un Svētā Viktora relikvijām. 

Sadarbība ar pētnieci Ruth No-
yes Sergent turpinās. Tiek pētīti arī 
citi grāfa Borha dzīves aspekti. 2020. 
gada rudenī Vācijā bija plānota starp-
tautiska konference par Baltijas 
vēsturiskajiem parkiem un dārziem 
– jaunas vietas Eiropas dārzu kultū-
rā un dārzu pieminekļu uzturēšanā. 
Varakļānu Novada muzeja pārstāvis 
kopā ar Ruth Noyes prezentētu infor-
māciju par Varakļānu pils parku un 
grāfa sarakstīto „Varakļānu pils Jūtu 
dārzu”. Diemžēl konference nenotika, 
jo sākās strauja Covid-19 izplatība. 

Ruth Sergent piedāvāja Vara-
kļānu Novada muzeja pārstāvjiem 
doties pieredzes apmaiņas braucie-
nā uz Lietuvu apskatīt Sv. Bonifācija 
relikvijas, kas ir labāk saglabājušās 
nekā Sv. Viktora relikvijas. Tikties ar 
starptautisku pētnieku, restauratoru 
komandu, kuri plānoja restaurēt Sv. 
Bonifācija relikvijas. Taču arī šis brau-
ciens tika atcelts Covid-19 dēļ. 

Arī 2021. gadā Varakļānu Nova-
da muzejs turpina sadarbību ar Ruth 
Sargent Noyes. Sadarbības rezultātā 
Varakļānu Novada muzejs ir ieguvis 
Varakļānu pils 1867. gada inventāra 
digitālo kopiju. 

Arturs Ikaunieks,  
Varakļānu Novada muzeja 

tūrisma informācijas konsultants

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA  
 AUGUSTĀ VARAKĻĀNU 

BAZNĪCĀ

1.08. XVIII parastā liturģiska laika 
svētdiena – ADORĀCIJAS SVĒTDIE-
NA
sv. Mise plkst.  9.00 un 11.00

5.08. no plkst. 17.00 svētā stunda, 
sv. Mise plkst. 18.00

6.08. KUNGA PĀRVEIDOŠANĀS 
svētki  (pirmā mēneša piektdiena)
plkst. 8.00 Vissvētāka Sakramenta 
adorācija, Vissv. Jēzus Sirds godi-
nāšana
plkst. 9.00 sv. Mise

Visvētākās Jaunavas Marijas debe-
sīs uzņemšanas svētki – draudzes 
lielākie svētki.
12.08. Atlaidu sākums,  sv. Mise 
plkst. 18.00, vesperes
13.08. sv. Mise plkst. 9.00 un 
11:00,
vesperes plkst. 18.30, sv. Mise  
plkst. 19.00,
krusta ceļš plkst. 20.00
14.08.  sv. Mise plkst. 9.00 un 
11:00,
15.08. sv. Mise plkst. 9.00 un 11.00, 
Euharistiskā procesija,
lauku zāļu un augļu svētīšana

20.08. kapu pieminekļu svētīšana 
Varakļānu kapos
plkst. 15.00 – 16.00
 
21.08. Kapusvētki Varakļānu ka-
pos
13.00 Sv. Mise Varakļānu baznīca
15.00 aizlūgums par  dvēselēm 
šķīstītavā  kapos

Augusta svētdienās sv. Mise plkst.  
9.00 un 11.00

Darba dienu svētā Mise  no pirm-
dienas līdz piektdienai (izņemot 
pirmo mēneša piektdienu un 
40. stundu atlaidu dienas) plkst. 
18.00, sestdienās plkst. 8.00
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Sākoties administratīvi teritoriālās 
reformas gaitai, Varakļānu novads tika 
ierauts politikas un intrigu virpulī. Apzino-
ties, ka savu novadu paturēt neizdosies, 
ikvienam bija iespēja izteikt viedokli, kurā 
novadā vēlas iekļauties. 2020. gada sā-
kumā tika vākti paraksti gan par palikša-
nu Madonas, gan Rēzeknes novadā. Pēc 
Administratīvi teritoriālās reformas ko-
misijas ierosinājuma Varakļānu novada 
pašvaldība rīkoja iedzīvotāju aptauju par 
Administratīvi teritoriālo reformu. Aptau-
jā pārliecinošs vairākums (84,28%) balso-
ja par iekļaušanos Madonas novadā. Šajā 
laikā Varakļānu novada pašvaldība, bied-
rības vairākkārt vērsās pie Latvijas Repub-
likas Saeimas, Administratīvi teritoriālās 
reformas komisijas, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas ar lūgu-
mu ievērot Varakļānu novada iedzīvotāju 
vairākuma viedokli. Tika sūtītas vēstules 
visām frakcijām, individuāli katram depu-
tātam. Diemžēl viņi mūs nesadzirdēja!

Publicējam nodibinājuma „Madonas 
novada fonds” vēstuli, kurā detalizēti pie-
rādīta Varakļānu novada ciešā saikne ar 
Madonas, Cesvaines, Lubānas un Ērgļu 
novadu.

Par Varakļānu novadu 
Madonas novadā

Nodibinājumu “Madonas novada 
fonds” (MNF) iedzīvotāji dibināja 2006.
gadā ar domu veidot organizāciju, kas 
darbojas Madonas rajona robežās. 
Gaidot teritoriālo reformu, nodibināju-
mam centās dot neitrālu nosaukumu, 
bet, kā redzams, tas nav izdevies. To-
mēr nosaukuma sakritība ar Madonas 
pašvaldību nav mūs atturējusi sasniegt 
sākotnējos mērķus.

Varakļānu novada pašvaldības rī-
kotajā iedzīvotāju aptaujā par adminis-
tratīvi teritoriālo reformu, kas notika no 
13. līdz 15. februārim, iedzīvotāji ir no-
balsojuši par to, lai Varakļānu novadu 
iekļauj Madonas novadā. Pārliecinošais 
varakļāniešu viedoklis dod MNF iespēju 
izteikt savu atbalstu – bijušais Madonas 
rajons ir vienota administratīvā teritori-
ja. Jau daudzus gadus esam strādājuši 
kopā, atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas 
un veidojot kontaktus, un arī turpmāk 
gribam to darīt, jo jūtam katru no at-
šķirīgajām vietām – Cesvaini, Ērgļus, 
Lubānu, Madonu un Varakļānus – kā 
savējo. Vai Varakļānu novada teritorijas 
palikšana Madonas rajona teritorijā ap-
draud Varakļānu līdzšinējo dzīves ritmu 
un Latgales kultūru kopumā? Domā-

jam, ka nē. Vai Varakļāni ir Vidzeme? 
Esot Varakļānos, vienmēr jūtam, ka tā ir 
Latgale, un sagaidām šo īpašo garu no 
viņiem.

Madonas novada fonds ir vietējā rī-
cības grupa (VRG), kura kopš 2007. gada 
īsteno vietējās attīstības stratēģiju (LE-
ADER), kas ir Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai un Latvijas valsts 
finansēts projekts Madonas rajona te-
ritorijā, un tā īstenošanā no sākotnes 
iesaistīti varakļānieši. Vietējās attīstības 
stratēģija dod iespēju finansēt uzņēmē-
ju, pašvaldību, biedrību iniciētus infra-
struktūras projektus. Strādājam arī ar 
starpvalstu un starpteritoriāliem pro-
jektiem, kuros, lai veicinātu iedzīvotāju 
sadarbību, esam iekļāvuši nosacījumu – 
iesaistīti vairāki MNF teritorijas novadi.

Piedāvājam iepazīties, cik aktīvi Va-
rakļānu novads līdzdarbojas finansēju-
ma apguvē 20014. – 2020. plānošanas 
periodā. Neskatoties uz to, ka stratēģijā 
neesam noteikuši specifiskus kritērijus 
finansējuma vienmērīgai sadalīšanai 
teritorijā, tā apguve ir vienmērīga. Sa-
darbība ir līdzsvarota.

tu.
No 2017. gada gada jaunizveidotā 

biedrība „Varakļānu novada kultūrizglī-
tības atbalsta biedrība” īstenojusi vairā-
kus projektus, kuros notikušas mācības 
amatniecības prasmēs, iegādātas ie-
kārtas, kas veicina vietējo amatniecī-
bu. Biedrības darbība ir attīstījušies tik 
tālu, ka tiks veikta telpu atjaunošana, lai 
amatniecības aktivitātēm ir savas pa-
stāvīgas telpas.

Varakļānu Vissvētākās Jaunavas 
Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas 
katoļu draudze ir atjaunojusi baznīcas 
rietumu kāpnes, piebūvējusi pieeju 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem un 
pārbūvējusi dūmeņus. Šogad atjau-
nos vēl vienas kāpnes un žoga akmens 
mūri.

Varakļānu novada pašvaldības pro-
jekti:

- izveidots skvērs pie piemiņas birzs 
un takas, kas ved uz dzejnieces Mārtas 
Bārbales māju.

- atjaunots Varakļānu pils jumts, 
kas ļauj turpināt izpētes un restaurāci-
jas darbus pilī, attīstīt tūrisma pakalpo-

Kā varakļānieši redz savu novadu 
kā atšķirīgu un unikālu vietu bijušā Ma-
donas rajona teritorijā?

2007. gadā biedrības LSIA „Aspa-
zijas” Varakļānu nodaļa īstenoja pro-
jektu „Saglabāt savas garīgās kultūras 
vērtības”, kura laikā apguva psalmu 
dziedāšanu, kas ir raksturīga Latgales 
katoļu apbedīšanas ceremoniju īpat-
nība. Biedrība izdeva drukātu psalmu 
apkopojumu, lai būtu mācību materiāls 
jaunajiem dziedātājiem.

2011. gadā biedrība „Pieaugušo at-
tīstības projekts” atjaunoja Varakļānu 
kapu luterāņu daļas ansambli – vārtus 
ar zvanu torni, kas attēlots teiksmaina 
putna izskatā, kapliču un piemiņas vie-
tu Latvijas brīvības cīņās kritušajiem. 
Ansamblis iekļauts tūrisma maršrutā, 
11. novembrī iedzīvotāji lāpu gājienā 
dodas uz brīvības cīnītāju piemiņas vie-

jumus.
- izšūti tautastērpi novada amatier-

kolektīviem. MNF stratēģijā ir noteikts, 
ka projektos priekšroka tiek dota vietē-
jam kultūras mantojumam, tā rezultātā 
varakļānieši ir izgatavojuši Dienvidlat-
gales tautas tērpus četriem deju kolek-
tīviem. Kā vietējais mantojums tautas 
tērpos iekļauts Varakļānu pārpieris un 
Barkavas rūtainie brunči.

Katru gadu tiek rīkots Vislatvijas 
konkurss, meklējot labāko LEADER diž-
projektu.  Madonas novada fonds kon-
kursam „Dižprojekts 2019” nominēja 
Varakļānu novada un IK „Upamalas pī-
lādži” kopprojektu par kafejnīcas „GRĀ-
MATNĪCA” izveidi Varakļānos, atverot 
vienīgo ēdināšanas vietu pilsētiņā, kas 
ne tikai piedāvā pusdienas un kafiju, 
bet rīko pasākumus vietējiem iedzīvo-
tājiem. Kafejnīca ļoti īsā laikā izveidoju-
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sies par iecienītu atpūtas vietu vietējai 
sabiedrībai.

Madonas rajona teritorija ir vēs-
turiski interesanta un, braucot pa ceļu 
P84, visi zina, ka pie Dubītes un Islie-
nas upīšu satekas ir vēsturiskā cariskās 
Krievijas Vitebskas guberņas robeža, 
kur vēl ir saglabājušās robežkrogu vēs-
turiskās ēkas. Šīs robežas vairs nav. Tās 

Lai sniegtu atbalstu mazajiem 
lauksaimniekiem, veicinātu mazo 
lauksaimnieku konkurētspēju, pa-
augstinot to ražošanas efektivitāti, no 
2021. gada 8. septembra līdz 8. ok-
tobrim mazie lauksaimnieki var pie-
teikties atbalstam pasākumā “Atbalsts 
uzņēmējdarbības”uzsākšanai, attīstot 
mazās lauku saimniecības. „Šī ir piektā 
projektu pieņemšanas kārta, pieeja-
mais publiskais finansējums apakšpa-
sākumā ir 15 000 000 eiro. Atbalsts ir 
Eiropas Savienības Atveseļošanās ins-

Lai veicinātu saimniecību attīstī-
bu, gados jaunie lauksaimnieki no 9. 
augusta līdz 9. septembrim var pie-
teikties atbalstam saimniecību dibinā-
šanai vai esošo saimniecību pārņem-
šanai. Atbalsta saņemšanas kārtību 
nosaka Ministru kabineta 2015. gada 
16. jūnija noteikumi Nr. 323 “Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta  piešķirša-
nas kārtība  pasākuma „Lauku saim-
niecību un uzņēmējdarbības attīstība 
„apakšpasākumam „Atbalsts jauna-
jiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbī-
bas uzsākšanai.”

 Nosacījumi atbalsta saņemšanai:
1) atbalsta pretendents nav ve-

cāks par 40 gadiem;
2) pirmo reizi dibina,pārņem vai 

manto saimniecību kā īpašnieks;
3) nav reģistrēts Valsts ieņēmumu 

dienestā kā saimnieciskās darbības 
veicējs ilgāk nekā 24 mēnešus pirms 
projekta iesnieguma iesniegšanas 
Lauku atbalsta dienestā;

4) iegūta augstākā vai vidējā pro-
fesionālā lauksaimniecības izglītība 
vismaz 320 stundu apjomā (var apgūt 
36 mēnešu laikā);

5) gada apgrozījums vai saimniecī-
bas ekonomiskais lielums (ražošanas 

resursi standarta izlaides vērtībā) ir 
vismaz 15 000 eiro, un tas nevar pār-
sniegt 70 000 eiro;

6) atbalsta pretendents izstrādā 
biznesa plānu, kuru sagatavo vismaz 
trim gadiem, bet ne ilgākam laikpos-
mam kā līdz 2024. gada 31. decem-
brim.Biznesa plānā jāparedz noteikti 
mērķi, lai sasniegtu apgrozījuma vai 
saimniecības ekonomiskā lieluma pa-
lielinājumu vismaz par 20 procentiem.

Atbalsta apjoms biznesa plāna īs-
tenošanai ir 40 000 eiro, nav nepiecie-
šams līdzfinansējums. Maksājumu veic 
divās daļās:

- pirmais maksājums – 80% pēc 
biznesa plāna apstiprināšanas par ilg-
termiņa ieguldījumiem, ko apliecina 
priekšapmaksas rēķini vai citi darīju-
mus apliecinoši dokumenti;

- gala maksājums – 20% apmērā 
tiek veikts pēc biznesa plānā paredzē-
to aktivitāšu pilnīgas īstenošanas.

  Gados jaunais lauksaimnieks biz-
nesa plānā ietver un pieejamo atbalsta 
finansējumu izmanto saimniecības at-
tīstībai, veicot ieguldījumus:

- dzīvu dzīvnieku iegādē;
- stādu iegādē;

administratīvais spēks ir beidzies pirms 
simts gadiem.

Lūdzam respektēt Varakļānu no-
vada iedzīvotāju vēlmi dzīvot terito-
rijā - Madonas novadā, kurā brīvi runā 
valsts valodā. Varakļāni ir teritorija, kas 
nekad nav bijusi tālu no Madonas un 
Vidzemes, bet vienmēr, arī pēdējos 60 
gados, spējusi saglabāt savu esību, ko 

pierāda daudzo Latvijas kultūras darbi-
nieku atzinums – Varakļāni ir latgaliski.

Nodibinājuma Madonas novada fonds 
vārdā

Ar cieņu – valdes locekle Jogita Baune

Madona
24.03.2020.

Jaunie lauksaimnieki varēs pieteikties atbalstam 
saimniecību dibināšanai vai pārņemšanai

Mazie lauksaimnieki varēs pieteikties atbalstam 
saimniecības attīstībai

- jaunas un lietotas tehnikas iegā-
dē;

- zemes iegādē;
- citos ieguldījumos, kas nepiecie-

šami saimniecības attīstībai;
- vispārējās izmaksās (konsultāciju 

pakalpojumos, mācību un apgrozāmo 
līdzekļu iegādes izmaksās) var ietvert 
ne vairāk kā 20% no ieguldījumiem.

Atbalsta pretendents saņem at-
balstu, pamatojoties uz iegūto punktu 
skaitu atlases kritērijos. Vairāk punktu 
tiek piešķirts šādos kritērijos:

- saimniecības dalība kooperatīvā,
- saimniecības pamatdarbības no-

zare ir augļkopība, dārzeņkopība,
- augstākā izglītība lauksaimniecī-

bā,
  - īpašumā vairāk nekā 50% zemes 

un/vai dzīvnieku,
- saimniecība strādā bioloģiskās 

lauksaimniecības sistēmā.
Pēc papildus informācijas var 

griezties SIA LLKC Madonas konsultā-
ciju birojā, Madonā Poruka ielā-2.

Janīna Grudule, 
Varakļānu novada 

lauksaimniecības konsultante  
mob. tālr. 26543747

trumenta finansējums.
  Atbalsta apjoms vienai saimneicī-

bai ir 15 000 eiro. Atbalsta maksājums 
tiek izmaksāts divās daļās – pirmais 
maksājums 80% apmēŗā, otrais mak-
sājums 20% apmērā atbilstoši saimnie-
cības attīstības plānam. Pēdējais mak-
sājums tiek veikts pēc saimniecības 
attīstības plāna pilnīgas īstenošanas.

Projekta iesniegumu jāsagatavo 
sadarbībā ar konsultāciju pakalpoju-
ma sniedzēju.

Darījumdarbības plānu sagatavo 

vismaz 3 kalendāra gadiem, bet ne il-
gākam laikposmam kā līdz 2024. gada 
31. decembrim.

  Par projektu pieteikumu sagata-
vošanu un iesniegšanu var jautāt LLKC 
Madonas konsultāciju birojā, Madonā, 
Poruka ielā-2.

Janīna Grudule, 
Varakļānu novada 

lauksaimniecības konsultante  
mob.tālr. 26543747
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Kad vakaram tavam neaust vairs rīts, 
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts, 
Tad dvēsele brīva mūžībā iet, 
Kur saule nekad vairs nenoriet.

Pieminam mūžībā aizgājušos 
jūnijā: 

Guntis Melderis – 91
Marijana Rivseiniece – 76
Leontīna Tuča – 79
Pēteris Zeps – 77
Genovefa Caune-Zalāne – 88
Lidija Bruzgule – 89
Genovefa Upeniece – 70

Klusajā miera dārzā tik vēja kokles 
skan.
Sirds atmiņā tevi sargā, bet sāpe 
smeldzoši san. 

 Izsakām dziļu līdzjūtību 
Ilzei Kančai ar ģimeni, vīru mūžībā 

pavadot.   
Jaunatnes ielas 7 mājas iedzīvotāji 

Jūsu pienākumi būs:
konditorejas izstrādājumu • 
(smalkmaizīšu, kliņģeru un krēma) 
pagatavošana;
izstrādāto recepšu ievērošana, • 
esam atvērti arī priekšlikumiem;
izejvielu uzglabāšanas termiņu • 
kontrole.

Mēs Jums piedāvājam:
atalgojuma bruto stundas tarifa • 
likmi no 3,25 – 3,75 EUR;
mēneša piemaksas līdz 150,00 • 
EUR un pabalstu īpašos dzīves 
gadījumos pēc pārbaudes laika;
apmācības veiksmīgai darba • 
uzsākšanai;
sociālās garantijas;• 

Veikals "mini top!" Varakļānos aicina darbā:
Konditoru (-i)

nelaimes gadījumu apdrošināšanu;• 
svētku dāvanas;• 
kafijas/tējas pauzes izdevumu • 
segšanu.

CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: perso-
nals@pvg.lv vai atstāt veikalā Kosmonau-
tu ielā 13A, Varakļānos.

Cita informācija: Sazināsimies ar kan-
didātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pirms CV nosūtīšanas lūdzam pār-
liecinieties, ka tajā nav norādīti Jūsu per-
sonīgie dati, kas neattiecas uz šo vakan-
ci. Jūsu dati tiek ievākti un apstrādāti ar 
mērķi izskatīt Jūsu vakanci šajā konkursā. 
Dati tiks uzglabāti līdz esošās vakantās 
vietas konkursa beigām. Jūsu datus ap-
strādās SIA „Pārtikas veikalu grupa”.
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Izdevējs: Biedrība „Varakļõnīts”
Reģistrācijas apliecība Nr. 0639
Rīgas iela 19, dz. 25, Varakļāni, LV-4838
Tālr. 648 66650

Redaktore: A. Jaunzeme, tālr. 26763085
e-pasts: ainajaunzeme@inbox.lv

Iespiests: SIA „Erante” tipogrāfijā
tālr. 648 60983, 25767030

Tirāža: 450 eks.

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

Let's all catch up, dance, and feast together.

Varakļānu
Mūzikas un mākslas skola 

UZŅEM AUDZĒKŅUS
līdz 23.augustam

Skola piedāvā šādas 
profesionālās ievirzes izglītības programmas:

 
Taustiņinstrumentu spēle – Klavieres, Akordeons 

Pūšaminstrumentu spēle - Trompete, Flauta, Saksofons 
Stīgu instrumentu spēle - Vijole

Vokālā mūzika - Kora klase
Sitaminstrumentu spēle
Vizuāli plastiskā māksla

Pieteikšanās elektroniski: mms@varaklani.lv 
Mūziķu nodaļai, 
neatkarīgi no izvēlētās programmas, 
jāiesūta bērna dziedātas dziesmas video 
(līdz 2min). Tā var bū gan tautasdziesma, gan oriģināldziesma. 
Dziesmu var dziedāt ar 
pavadījumu vai a capella.
                                          Mākslinieku nodaļai, 
                                          jāiesūta vai jāatnes bērna 
                                         radošos darbiņus 
                                      ( zīmejumus, gleznojumus utt.)
Nepieciešami sekojoši dokumenti:
- uzrādīt bērna dzimšanas apliecību vai pasi
- medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta
- iesnieguma veidlapu aizpildīsim skolā

TĀLRUNIS UZZIŅĀM 29492483
IETEICAMAIS VECUMS UZSĀKT MĀCĪBAS NO 
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