
VĀRNU dzimta

no Valkas apriņķa Mēra pagasta

“Jaunmiķeļiem”



Vārnu dzimta: Jānis Vārna – stāv pirmais no kreisās. Viņam priekšā 
jaunākais brālis, nākošais Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Rūdolfs Vārna. 

Sēž Kārlis Vārna ar sievu Mariju.



«Mans vectēvs Jānis Vārna ir dzimis 1876. gada 30. janvārī 

toreizējā Mēru pagastā saimnieka Kārļa Vārnas un Marijas 

Vārnas (dz. Ķūzule) ģimenē, miris 1967. g. Pūrē. Apglabāts 

Meža kapos Rīgā.

Jānis Vārna, atdevis visu vietējai varai, pārcēlās uz dzīvi 

Pūrē pie dēla Kārļa un vedeklas Annas 1948. gadā, kad juta, 

ka jaunā vara dara visu, lai viņu izputinātu. Jāņa sieva Lūcija 

ieradās Pūrē īsi pirms 1949. gada izsūtīšanas, bet viņu 

meitas tika izsūtītas.

Dēla ģimenē Pūrē Jānis ar Lūciju nodzīvoja līdz apmēram 

1957. gadam, kad no izsūtījuma uz Pūri pārcēlās meita Ilga 

ar vīru Arnoldu un diviem maziem bērniem.

Mans tēvs Kārlis tika meklēts izsūtīšanai Mēru pusē, taču, 

kā vēlāk noskaidrojās, vietējā vara zinājusi tikai, ka Kārlis 

Vārna pēdējo reizi redzēts 1943. gadā un pēc nepārbaudītām 

ziņām kritis leģionā.

Jānis un Lūcija arī tika meklēti, taču, par cik nebija uz 

vietas, Mēros atrodami, tā arī palika Latvijā.» 

No sarakstes ar Jāni Vārnu – Jāņa Vārnas, Mēru pagasta "Jaunmiķeļu" 
saimnieka mazdēlu.



Vārna Jānis, lauksaimnieks Birzuļu 

Jaunmiķeļos, dzimis 1876.g. 

11.februārī. Beidzis Mēra 

pamatskolu un Smiltenes 

draudzesskolu. Bijis LLK sekcijas 

priekšsēdētājs. – A/s “Tosmāre” 

padomes priekšsēdētaja vietnieks. 

Apbalvots ar ZM godalgu par 

sasniegumiem lauksaimniecībā.

Es viņu pazīstu. – Rīga, 1939.



Ķieģeļu, dakstiņu un drenu ceplis “Jaunmiķeļos” pirms Pirmā pasaules 
kara. 1905.g. visa zeme jau bija meliorēta ar pašu drenām.



J.Ruško: “Valkas apriņķa Birzuļu pagasta 

Jaunmiķeļu mājās J.Vārnas saimniecībā bija labi 

izkopts LB govju ganāmpulks, iekopti lauki un 

pļavas. Saimnieks bija vīrs ar izgudrotāja 

talantu. J.Vārna bija sameistarojis mehānismu 

ūdens sūknēšanai ar ģēpeles palīdzību, par 

vilcējspēku izmantojot vaislas bulli. Dzīvnieks 

bija tā “izskolots”, ka, tiklīdz cisterna bija 

piepildīta, un liekais ūdens pa notekcauruli sāka 

tecēt zemē, bullis apstājās, un sūknis pārstāja 

darboties. J.Vārna bija ierīkojis salmu pūtēju, 

kas salmus tieši no kuļmašīnas nogādāja šķūnī 

bez cilvēku palīdzības.”

Agropols. – Nr.4 un Nr.5 (2006, marts)



Brīvā Zeme. – Nr.35 
(1937, 12.febr.), 66.lpp.



Jānis un Lūcija Vārnas saimniekoja 

Valkas rajona Birzuļu (tagad Bilskas) 

pagasta “Jaunmiķeļos” 63 ha lielā 

saimniecībā, kurā ar apzinīgu, 

saimniecisku rīcību vienmēr tika ieviesti 

jaunākie ieteikumi. Visa zeme, kur tas 

bija nepieciešams, bija meliorēta. Ūdens 

apgāde bija ierīkota kā dzīvojamā mājā, 

tā arī mājlopu novietnēs. Bija iegādātas 

visas lauksaimniecības mašīnas – arī 

traktors un kūlīšsējējs. No Zviedrijas bija 

atvests vezumu cēlājs un salmu pūtējs.

Zeme un Tauta. – Nr.46 (2001)



Brīvā Zeme. – Nr.188 (1936, 21.aug.), 11.lpp.



Saimes ļaudis siena pļavā ap 1910.g.



Brīvā Zeme. – Nr.196 (1938, 31.aug.), 9.lpp.



Jānis Vārna bija Latvijas 

Lauksaimniecības Kameras loceklis. 

Viņš vairākkārt saņēma valdības 

apbalvojumus pļaujas svētku laikā par 

saimnieciskiem sasniegumiem un 

laukstrādnieku dzīves un darba apstākļu 

uzlabošanu. Tika apbalvoti arī ilggadīgie 

palīgi darbā – strādnieki. Saimniecība 

bija iekļauta Latvijas Lauksaimniecības 

Kameras 1939.g. izdevumā “105 Latvijas 

priekšzīmīgās saimniecības”.

Zeme un Tauta. – Nr.46 (2001)









Vietējā kapela pie dzīvojamās ēkas ap 1933.g. 

Mazie bērni ir Kārlis, Ilga un Rute.



http://lkok.com/detail1.asp?ID=1632

http://lkok.com/detail1.asp?ID=1632


Rūdolfa Vārnas atdusas vieta Klīvlendā (ASV)



Valkas bibliotēka saka PALDIES 

Jāņa Vārnas ģimenei par 

ziņu papildinājumu un fotomateriāliem!


