
plkst. 9.00
Varakļānos

    līdzi ņemam grābekļus, lāpstas, 
zaru slotas un darba prieku

pēc talkas mielosimies ar siltu zupu
Arī šogad, Varakļānu novada 

svētku ietvaros, tieši novada svētku 
dienā – 28. maijā, notiks jau par tra-
dīciju kļūstošais velobrauciens, kurā 
aicināti piedalīties visi novada iedzī-
votāji, kuriem patīk aktīvs un veselīgs 
dzīvesveids, un vienoties kopīgā velo 
braucienā par godu savam nova-
dam.

Arī šogad paredzētas vairākas 
distances dažādām vecuma gru-
pām. Sacensībām reģistrēties varēs 
jau savlaicīgi gan novada mājasla-
pā, gan personīgi Varakļānu novada 
pašvaldībā, tāpat arī uz vietas pasā-
kuma dienā. Paredzēta arī simbolis-
ka dalības maksa, kurā iekļautas ar 
pasākuma rīkošanu saistītās izmak-
sas (ēdināšana, trases sagatavoša-
na, medicīniskā palīdzība sacensību 
vietā un distances tehniskajos punk-
tos, balvas, kā arī dalībnieka numurs, 
trases karte, utt.)

Sekojiet līdzi jaunākajai informā-
cijai www.varaklani.lv.

Lai varētu piedalīties velobrau-
cienā, piedāvājam jau savlaicīgi iepa-
zīties ar šī pasākuma noteikumiem.

Vispārīgie noteikumi:
riteņbraukšanai paredzētas aiz-• 
sargķiveres obligātas;
braucot ar neaiztaisītu aizsarg-• 
ķiveri vai bez tās, dalībnieks tiks 
diskvalifi cēts;

Arī šogad, Varakļānu novada Arī šogad Varakļān

VARAKĻANU NOVADA 

Velobrauciens

Turpinājums 5. lpp.
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
2016. gada 31. martā  
Nr. 3

Par Spodrības mēneša izsludinā-
šanu Varakļānu novadā

1. Izsludināt Spodrības mēnesi Va-
rakļānu novadā laika periodā no 2016.
gada 1. aprīļa līdz 30. aprīlim.

2. Noteikt, ka Spodrības mēneša 
laikā šķiroti zari un pērnās lapas glabā-
šanā tiek pieņemti bez maksas;

2.1. Lielās talkas (23. aprīlī) laikā 
īpašajos maisos savāktie atkritumi tiek 
pieņemti un transportēti bez maksas.

1. Par starptautisko mākslinieku 
plenēru „Mirklis Varakļānos”

1. Atbalstīt Vidzemes plānošanas 
reģionam iesniedzamo projekta „Mirklis 
Varakļānos” pieteikumu par starptautis-
kā mākslinieku plenēra 2016 rīkošanu 
Varakļānu pilsētā laikā no 07.08.2016. 
līdz 14.08.2016.

2. Projekta realizācijai paredzēt 
pašvaldības līdzfi nansējumu no bu-
džeta nesadalītajiem līdzekļiem līdz € 
2450,00 apmērā.

3. Par tūrisma akciju „Lubāna 
ezera noslēpumi 2016”

1. Atbalstīt ieceri par akcijas „Lubā-
na ezera noslēpumi 2016” 01.05.2016. 
–01.10.2016. rīkošanu.

2. Akcijas realizācijai paredzēt paš-
valdības līdzfi nansējumu no budžeta 
nesadalītajiem līdzekļiem līdz € 500,00 
apmērā

4. Par siltumapgādes avansa 
maksājumiem 2016./2017. gada ap-
kures sezonai 

1. Noteikt, ka 2016. gada vasaras 
sezonas piecos mēnešos (maijs, jūnijs, 
jūlijs, augusts, septembris) iedzīvotā-
jiem – centralizētās siltumapgādes pa-
kalpojuma saņēmējiem – veicamais fi k-
sētais maksājums uzskatāms par avan-
sa iemaksu 2016./2017. gada apkures 
sezonas pieciem mēnešiem (novem-
brim, decembrim, janvārim, februārim, 
martam).

2. Fiksētā maksājuma apmēru mē-
nesī noteikt:

Brīvības iela 1  
0,45 EUR/m2

Kosmonautu iela 13 0,34 EUR/m2

Kosmonautu iela 15 0,37 EUR/m2

Kosmonautu iela 20 0,58 EUR/m2

Kosmonautu iela 22 0,44 EUR/m2

Pils iela 18  0,55 EUR/m2

Pils iela 20  0,59 EUR/m2

Rēzeknes iela 4 0,59 EUR/m2

Pils iela 28A  0,49 EUR/m2

Pils iela 30  0,74 EUR/m2

Pils iela 32  0,47 EUR/m2

Rīgas iela 19  0,53 EUR/m2

Rīgas iela 21  0,53 EUR/m2

Rīgas iela 23  0,53 EUR/m2

2.1. fi ksētais (avansa) maksājums 
nav uzskatāms par obligātu maksājumu 
un par tā kavējumu netiek piemērotas 
soda sankcijas.

3. Uzsākot 2016./2017. gada ap-
kures sezonu, avansa maksājums tiks 
ņemts vērā, veicot aprēķinu par siltum-
apgādi pēc spēkā esošā pamattarifa.

5. Par nekustamā īpašuma „Grā-
vīšu mājas” sadalīšanu.

6. Par zemes nomu.
7. Par nekustamā īpašuma „Agi-

ja” nosacītās cenas apstiprināšanu 
un pārdošanu par brīvu cenu

8. Par nekustamā īpašuma Dārzu 
ielā 1D, Varakļāni, pārdošanu

9. Par nekustamā īpašuma apgrū-
tinājumu noteikšanu.

10. Par zemes vienības platības 
precizēšanu.

11. Par izmaiņām Starpinstitucio-
nālajā komisijā bērnu tiesību aizsar-
dzības jomā. 

1. Atbrīvot Sociālā dienesta vadītāju 
Ainu Kanču no Starpinstitucionālās ko-
misijas bērnu tiesību aizsardzības jomā 
priekšsēdētājas pienākumu veikšanas 
ar 31.03.2016.

2. Apstiprināt par Starpinstitucionā-
lās komisijas bērnu tiesību aizsardzības 
jomā priekšsēdētāju Varakļānu vidus-
skolas direktoru Juri Dalecki sākot ar 
01.04.2016.

12. Par tehnikas un transporta lī-
dzekļu izmaksām.

13. Par pārdošanas cenas noteik-
šanu Varakļānu novadu prezentējo-
šiem suvenīriem.

1. Apstiprināt pārdošanas cenu 
Varakļānu novada tūrisma informācijas 
centrā šādiem Varakļānu novadu pre-
zentējošiem suvenīriem:

1.1. suvenīrmagnētiņi – EUR 0,73;
1.2. uzlīmes –  EUR 0,30;
1.3. pierakstu blociņi – EUR 1,05.
14. Par telpu nomas maksas iz-

cenojumiem Varakļānu pirmsskolas 
izglītības iestādē „Sprīdītis”

1. Noteikt Varakļānu pirmsskolas 
izglītības iestādes „Sprīdītis” telpu no-
mas maksas izcenojumus pasākumu, 
prezentāciju, semināru, lekciju u.c. rīko-
šanai:

1.1. sporta zāle 3,00 €/h + PVN;

1.2. atpūtas telpa 2,00 €/h + PVN.
15. Par dienesta dzīvokļa statusa 

noņemšanu dzīvoklim Pils ielā 32-2, Va-
rakļāni.

16. Par dzīvokļu maiņu.
17. Par sociālo dzīvokļu īri. 
18. Par naudas balvas piešķiršanu 

nozīmīgā dzīves jubilejā.
19. Par godalgas piešķiršanu Laurai 

Prusakovai.

Ārkārtas domes sēde
2016. gada 11. aprīlī 
Nr. 4

1. Par Varakļānu muižas pils attīs-
tības stratēģiju 2016. – 2023. gadam.

2. Par projektu „Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana valsts 
nozīmes aizsargājamā arhitektūras 
piemineklī Varakļānu muižas pilī”.

Apstiprināt un realizēt saskaņā ar 
MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 35 
„Emisijas kvotu izsolīšanas instrumen-
ta fi nansēto projektu atklāta konkursa 
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazi-
nāšana valsts nozīmes aizsargājamos 
arhitektūras pieminekļos” nolikums” Va-
rakļānu novada pašvaldības sagatavoto 
projekta iesniegumu „Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana valsts no-
zīmes aizsargājamā arhitektūras piemi-
neklī Varakļānu muižas pilī”.

3. Par nedzīvojamo telpu nomas 
līgumu ar VAS „Latvijas Pasts”.

1. Izbeigt 20.10.2000. ar VAS „Latvi-
jas Pasts” noslēgto telpu nomas līgumu 
nedzīvojamo telpu nomu Teicijas pasta 
nodaļas izvietošanai pašvaldībai piede-
rošās ēkas „Maurānos” 1. stāvā;

2. Atļaut sākot ar 19.04.2016. VAS 
„Latvijas Pasts” izmantot Varakļānu pa-
gasta pārvaldes telpas „Stirnienes mui-
žā 3-1” klientu apkalpošanai uz 1 stun-
du katru darba dienu.

4. Par vienošanos slēgt zemes no-
mas līgumu ar VAS „Ceļu satiksmes di-
rekcija”

Slēgt vienošanos ar VAS „Ceļu sa-
tiksmes direkcija” par zemes gabala 
(bruģēta laukuma) 25 m2 platībā Rīgas 
ielā 13, Varakļāni, iznomāšanu uz 15 ga-
diem elektro–transportlīdzekļu uzlādes 
stacijas būvniecībai.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs 

I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja
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Zemkopības ministra vizīte Murmastienes 
pagasta zemnieku saimniecībā „Sābri”

Turpinājums no 1. lpp.

Ak, šie vīrusi! 

8. aprīlī Madonas kultūras namā no-
tika informatīvs seminārs par Lauku attīs-
tības programmas aktualitātēm un pasā-
kumiem. Semināru rīkoja LLKC Madonas 
nodaļa sadarbībā ar Madonas novada 
pašvaldību. Pasākumā piedalījās Zem-
kopības ministrs Jānis Dūklavs. J. Dūk-
lavs tikšanās laikā ar lauksaimniekiem un 
lauku uzņēmējiem informēja par ministri-
jas darbību, kas tendēta lauku attīstības 
jomā, un atbildēja uz daudziem semināra 
dalībnieku jautājumiem.

Pēc semināra ministrs Jānis Dūklavs, 
Zemkopības ministrijas Lauku attīstības 
atbalsta departamenta direktore Inese 
Pastare-Irbe,  LLKC valdes priekšsēdē-
tājs Mārtiņš Cimermanis, LLKC Madonas 
nodaļas biroja vadītāja Aija Vīgnere un  
Madonas novada domes priekšsēdē-
tājs Andrejs Ceļapīters  apmeklēja Mur-
mastienes pagasta zemnieku saimniecī-
bu „Sābri”, kur saimnieko Daina un Jānis 
Pelši. Vizītes mērķis bija apskatīt piena 
lopkopības saimniecību un runāt par kon-
krētām nozares problēmām. Uz tikšanos 
bija ieradies Varakļānu novada domes 
izpilddirektors Ivars Ikaunieks, zemnieki 
Valdis Barazinskis, Valdis Gailums. Dis-
kusijas laikā saimniecības pārstāvji runāja 
par esošajām problēmām piensaimniecī-
bas nozarē, bet ministrs J. Dūklavs izteica 
savu redzējumu, kas būtu darāms, lai sa-
kārtotu daudzus piena tirgus jautājumus. 
Mārtiņš Cimermanis minēja daudz un  da-
žādus piemērus, kā strādā un sekmīgi at-
tīstās zemnieku kooperatīvi. Pēc 2 stundu 

garās diskusijas varam secināt, ka Latvijā 
ir stipri par daudz pārstrādes uzņēmumu, 
tāpēc  zemniekiem nopietni vajadzētu do-
māt par apvienošanos un veidot spēcīgu 
kooperatīvu, lai  konkurētu lielajā tirgus 
sistēmā ar savu produkciju. Galvenokārt 
ir jāatrod līderis, kas spēj  apvienot vai-
rākus lauku uzņēmējus un vienoties ko-
pējam nopietnam darbam, kur jāiegulda 
savi līdzekļi. Galvenais zemniekiem pa-
šiem meklēt iespējas, kā samazināt sara-

žotās produkcijas pašizmaksu, domāt par 
papildus nozares veidošanu, lai saimnie-
cības varētu eksistēt un turpināt strādāt. 
Lieki gaidīt  papildus atbalstus no Eiropas 
Savienības un Latvijas puses, jo tas nav 
situācijas risinājums. 

Paldies Dainai un Jānim Pelšiem par 
viesmīlīgo uzņemšanu! 
Vēlot viņiem  veiksmi un izturību turpmā-

kajā darbā – Janīna Grudule, novada 
LAK

Klāt atkal ikgadējais periods, kad 
vīrusiem ir pastiprināta aktivitāte, kas 
katru gadu uzliesmo janvārī, februārī, 
martā, aprīlī. Vīrusi izplatās gaisa pi-
lienu veidā. Tas nozīmē, ka to iespē-
jams ieelpot, kad vīrusa nēsātājs kle-
po, šķauda vai runā. Šādā veidā vīruss 
iekļūst degunā, kaklā un plaušās, sāk 
vairoties un rada labvēlīgu vidi savai 
attīstībai. Tāpat iespējams inficēties, 
pieskaroties virsmai, kurai iepriekš 
pieskāries slimais cilvēks. 

Ko var darīt, lai nesaslimtu?     
1. Pirmkārt, pārskatīt savus ieradu-

mus: 
• Mazgājiet bieži rokas. Dariet to bieži, 

izmantojiet ziepes, tā samazināsiet iespē-
ju saslimt;

• Rokas nost no sejas. Īpaši aktīvajā 
vīrusu sezonā izvairieties ar netīrām ro-
kām pieskarties acīm, degunam, mutei, 
tādējādi samazinot iespējamību vīrusam 

nonākt jūsu ķermenī;
• Klepojiet un šķaudiet pareizi. Parasti 

cilvēki aizliek mutei priekšā plaukstu, nav 
problēmu, ja pēc tam rokas tiek nomaz-
gātas. Ja šādas iespējas nav, tad ietei-
kums ir šīs darbības veikt kabatlakatiņā 
vai saliektā elkonī. Šādā veidā iespēja, 
ka vīruss kontaktu ceļā tiks izplatīts tālāk, 
ievērojami samazinās

• Izvairieties no cieša kontakta. Īpaši 
ar cilvēkiem, kuriem jau ir vērojamas kā-
das saslimšanas pazīmes.

• Bieži vēdiniet telpas;
• Ja esat slims, palieciet mājās.
2. Otrkārt, stiprināt savu imunitāti. Lie-

tojiet dabīgos produktus, kas var palīdzēt 
uzlabot veselību: 

• Dzērvenes – tajās ir daudz C vitamī-
na; 

• Ķiplokus –  spēj daudzveidīgi ietek-
mēt veselību un cīnīties ar vīrusiem, gan 
baktērijām, gan sēnītēm;

• Medus. Svaigs medus, šūnu me-
dus, ziedputekšņi un bišu maize ir vieni 
no labākajiem bioķīmisko vielu avotiem. 

To pielietojums ir plašs gan iekšķīgi, gan 
ārīgi. Medus satur dažādas minerālvielas, 
vitamīnus, fermentus un citus vērtīgus sa-
vienojumus. Taču jāatceras, ka sastāvā ir 
arī glikoze un fruktoze, tāpēc ēst karotēm 
to nevajadzētu. Pilnībā pietiktu ar ēdam-
karoti dienā – tīrā veidā vai klāt pie kāda 
cita produkta. 

3. Ēdiet veselīgi. 80% cilvēka imunitā-
tes „mājo” zarnu traktā, tāpēc pārdomā-
jiet savus ēšanas paradumus un to, cik 
proporcionāli jūsu ēdienkartē ir iekļauti 
dārzeņi un augļi, cik daudz šķidruma jūs 
uzņemat.

4. Uzturieties svaigā gaisā.
5. Izgulieties – samaziniet stresa līmeni 

ikdienā. Pastāv arī iespēja vakcinēties, ko 
ārsti īpaši iesaka darīt cilvēkiem, kuriem ir 
kādas hroniskas slimības, novājināta imu-
nitāte, grūtniecēm un maziem bērniem.   

Izmantoti materiāli: www.delfi.lv – 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 
ārstu padomi, lai no vīrusiem pasargātu 

sevi un citus.
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Rinalds Mozuls
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Rihards Caune
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Ingus Ivanovs
Kristīne Reinika
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Sintija Krišāne
Arvis Latkovskis
Beāte Nagle
Evita Sivakova
Jekaterina Trofi mova
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Mateuss Erels
Gunārs Lemps
Gita Palma
 
30
Artis Kalniņš
Laura Strode
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Gunta Jaška
Jekaterina Svirska

40
Daiga Caune
Sergejs Feoktistovs
Līga Paegle
Irēna Stalidzāne
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Aldona Činkure
Sanita Kovaļevska
Lilija Latkovska
Sarmīte Vilciņa
Mārtiņš Zeps

50
Aija Caune
Jūlijs Paeglis
Anita Petrovska
Oksana Prusakova
Zinta Zepa

55
Ivans Biguns
Anita Buteiķe
Gunārs Mālnieks
Elza Pastare
Valentīna Piļpuka
Marija Prauliņa

60
Rita Dzenovska
Valentīna Kokare
Genovefa Pelša

Sirsnīgi sveicam 
aprīļa jubilārus 

novadā!
65
Jānis Madžuls
Elmārs Stalīdzāns
Jānis Trūps

70
Valentīna Garjāne
Valerija Macijevska

75
Georgijs Bričevs
Emīlija Broka
Yury Kulepov
Anna Pelše
Valentīna Tropa

80
Emīlija Caune
Olga Svirska

85
Jāzeps Svilāns

90
Staņislavs Garančs
Anna Sprūdža

Nevēliet, lūdzu, man laimi un prieku,
Vēliet man pilnu cerību sieku.
Sirdij vēliet, lai ilgas tā jūt,
Ar cilvēkiem labiem kopā būt.
 /A. Bārda/

Ja jubilārs nevēlas, lai tiktu sumināts laikrakstā „Varakļōnīts”, lūdzam, laicīgi paziņot 
laikraksta redaktorei  ainajaunzeme@inbox.lv vai Varakļānu novada pašvaldībā 
(e-pasts dzimtsaraksti@varaklani.lv). Paldies!
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„Latvijas Pasts” aicina klientus ļoti rūpīgi pieskatīt suņus 
un pievērst uzmanību pastkastīšu izvietojumam

Aktualitātes 
2016. gada maksājumu sezonā

Pieteikumus platībmaksājumu sa-
ņemšanai  var iesniegt no 11. aprīļa. Ie-
sniegšanas gala termiņš turpmāk ik gadu 
būs 22. maijs. Šogad pēdējā diena, kad 
atbalstam var pieteikties bez kavējuma 
sankcijas, ir 23. maijs. Obligātā pieteik-
šanās EPS (Elektroniskā pieteikšanās 
sistēma), ja klientiem ir 10 vai vairāk ha 
lauksaimniecības zemes. Ja grib iesniegt 
papīra formātā, tad LAD līdz 10. maijam 
jāpiesaka kartes papīra formātā, kuras iz-
sniegs pēc 25. aprīļa. Tā kā 2017. gadā 
uz visiem pasākumiem būs obligāta pie-
teikšanās elektroniski, tad aicinu visus 
jau šogad pāriet uz jauno sistēmu, lai ir 
mazāk problēmu un vienkāršāk iesniegt 
pieteikumus LAD. Varakļānu novadā visi 
pretendenti uz platībmaksājumiem aktīvi 
un  laicīgi slēdza līgumus ar LAD, uzskatu, 
ka nebūs grūtību savlaicīgi pieteikties at-
balsta saņemšanai.

Līdz 2. maijam vēl var iesniegt lauku 
bloku precizējumus. Sākot no 3. maija 
būs iespēja EPS pieteikumā iezīmēt ār-
pusbloka platības uz atbalstu papildus 
pie esoša bloka, kā arī varēs veikt jauna 
bloka iezīmēšanu.

Šogad saskaņā ar noteikumiem būs 
iespēja LAD publiskajā lauku bloku kartē 
redzēt saimniecības laukiem blakus eso-
šus bioloģiski apsaimniekotus laukus un 
apzināt šo lauku saskares joslas, kurās 
piesardzīgi lietojami augu aizsardzības un 
mēslošanas līdzekļi.

Šogad tiek likvidētas buferjoslas, 
laukmalas iespējamas gar papuvēm un 
aramzemē sētajiem zālājiem, tās nedrīkst 
izmantot lauksaimnieciskajai ražošanai, 
kā arī jābūt atšķirīgam botāniskajam sa-
stāvam. Laukmalas nav ceļmalas!

Pretendentiem uz mazā lauksaim-
nieka atbalstu svarīgi zināt, ka 2015.

gadā pieteiktās platības šogad nedrīkst 
samazināt. EPS ir iestrādāts brīdinājums, 
ja pieteiks mazāku platību. Saistības var 
nodot mazā lauksaimnieka nāves gadīju-
mā. Atteikties no MLS shēmas var papīra 
formātā ar rakstisku iesniegumu vai EPS 
aizpildot atsevišķu sadaļu.

Ilggadīgo stādījumu platībām noteik-
ta papildu prasība, kas paredz pienākumu 
aizvākt nokaltušos ilggadīgo stādījumu 
kokus vai krūmus līdz kārtējā gada 15. 
septembrim. Bet par papuvēm noteikts, 
ka tās mehāniski apstrādājamas līdz 
kārtējā gada 30. maijam, ja tās ierīkotas 
platībās, kuras iepriekšējā gadā bijušas 
deklarētas kā ilggadīgais zālājs.

Precizēti  noteikumi par piena izman-
tošanas uzskaiti saimniecībās, kuras vē-
las saņemt brīvprātīgo saistīto atbalstu 
par slaucamām govīm, skaidri nosakot, ka 
informācija hronoloģiskā secībā uzskaitā-
ma par jebkuru piena izmantošanas veidu 
un izmantotā piena daudzumu, tai skaitā 
par lopbarībai un iznīcināšanai paredzēto 
pienu, lai varētu noteikt pārraudzības iz-
slaukuma apjomu atbilstību faktiski iegūtā 
piena apjomam.

Lauksaimniekiem, kuri vēlēsies sa-
ņemt brīvprātīgo saistīto atbalstu par cie-
tes kartupeļiem, noteikts, ka maksimālais 
cietes kartupeļu hektāru skaits nepār-
sniedz līgumā ar kartupeļu cietes ražotāju 
noteikto cietes kartupeļu aizņemto hektā-
ru skaitu.

Zemniekiem, kuri  plāno lūgt palīdzī-
bu platībmaksājumu pieteikuma aizpildī-
šanā novada lauku attīstības konsultantei, 
lūgums vispirms telefoniski sazināties, lai 
varam sarunāt konkrētu laiku par pieņem-
šanu.

Novada lauku attīstības konsultante 
Janīna Grudule, mob. tālr. 26543747  

„Latvijas Pasta” 
pastniekiem, ik dienas 
piegādājot klientiem 
korespondences sūtīju-
mus un preses izdevu-
mus, nākas sastapties 
ar dažādām piegādes 
grūtībām. Lielākās no tām – klaiņojoši un 
nepieskatīti suņi, kā arī nepiemērots past-
kastīšu izvietojums, izmērs un bojājumi. 
Lai nodrošinātu pasta sūtījumu kvalitatīvu 
piegādi adresātu norādītajās dzīvesvietās, 
Latvijas Pasts atkārtoti aicina iedzīvotājus 
pievērst uzmanību šīm problēmām.

Pasta sūtījumu savlaicīgu 
piegādi ietekmē ne tikai atbilsto-
ši uzstādīta pastkastīte, bet arī 
tas, lai būtu nodrošināta atbilsto-
ša piekļuve šai pastkastītei. 

„Latvijas Pasts” jau vairākus 
gadus ir aicinājis savus klientus 

risināt nepieskatīto suņu problēmu, past-
nieku darbu joprojām apgrūtina neapzi-
nīgi suņu saimnieki. Realitātē tas nozīmē 
apdraudējumu pastnieka veselībai, kā arī 
nepiegādātus sūtījumus klientam, jo past-
niekam nav jāriskē ar savu veselību vai 
dzīvību darba pienākumu veikšanas laikā.

„Latvijas Pasts” aicina dzīvnieku 
saimniekus būt uzmanīgākiem un atbil-
dīgākiem, jo lielākajā daļā negadījumu, 
kas saistīti ar mājdzīvniekiem, vainīgi ir 
tieši saimnieki, kuri dzīvniekus atstāj bez 
uzraudzības.

„Latvijas Pasts” lūdz arī pašvaldības 
informēt savus iedzīvotājus par sakārto-
tas un drošas vides nozīmīgumu, kā arī 
aicina rūpēties par tās uzraudzību, lai 
neradītu apgrūtinājumus iedzīvotājiem un 
netraucētu „Latvijas Pastam” nodrošināt 
kvalitatīvu korespondences piegādi visā 
valsts teritorijā.

aizliegts piedalīties ar velosipēdu, kurš • 
nav tehniskā kārtībā un paredzēts 
braukšanai pa ielām. Velosipēdam jā-
būt aprīkotam ar bremzēm. Sacensību 
tiesneši, izvērtējot velosipēda stāvokli, 
var aizliegt piedalīties dalībniekam sa-
censībās;
sacensību organizatori neuzņemas at-• 
bildību par dalībniekiem, kuri neiekļau-
jas trašu veikšanas noteiktajā limitā;
dalībniekiem, atrodoties trasē, jāievēro • 
ceļu satiksmes drošības noteikumi;
katrs dalībnieks, saņemot numuru, ar • 
parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu 
atbildību par savas veselības atbilstību 
izvēlētās distances veikšanai;
piesakoties sacensībām, visi dalībnieki • 
apliecina, ka neiebilst sacensību laikā 
uzņemto fotogrāfi ju izmantošanai sa-
censību mārketinga vai reklāmas akti-
vitātēm;
sacensību organizatori nav atbildīgi • 
par dalībnieku iespējamām traumām 
sacensību laikā;
tiesnešu kolēģijai kopā ar organizato-• 
riem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri 
nav minēti sacensību nolikumā;
organizatori nav atbildīgi par dalībnieku • 
nolikuma nezināšanu un neievērošanu;
dalībniekiem, kuri sacensībās nevar • 
piedalīties, iemaksātā dalības maksa 
netiek atgriezta;
par patvaļīgu numura izgatavošanu • 
sods – rezultāta anulēšana;
patvaļīgi saīsinot distanci, dalībnieks • 
tiks diskvalifi cēts;
sacensību dalībnieki distances veikša-• 
nas laikā ar savu darbību nedrīkst ie-
tekmēt citus sacensību dalībniekus un 
to rezultātus;
jebkurš sacensību dalībnieks, kurš • 
uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu 
darbību, līdz šķērsojis fi niša līniju, var 
iesniegt pretenziju galvenajam tiesne-
sim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 
minūšu laikā pēc sava brauciena bei-
gām informācijas teltī.

Rezultāti tiks publicēti www.varaklani.lv
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Jautājumi „Dzīvokļu komunālais uzņēmums” SIA valdes 
loceklim Ilmāram Basankovičam, uz kuriem vēlamies 
saņemt atbildes laikrakstā „Varakļōnīts”

Ir pienācis pavasaris, apkures se-
zona drīz noslēgsies. Reālās izmaksas 
par apkurē izlietoto kurināmā daudzu-
mu, elektrības izlietojumu, darba algām 
vēl nav apkopotas, tāpēc varu nosaukt 
tikai aptuvenus skaitļus. Pašreiz tie būtu 
35600 kubikmetri malkas. Pēc esošajiem 
primārajiem uzskaites rādījumiem tas ir 
mazāk kā iepriekšējā sezonā, bet nav vēl 
veikti uzskaites mērījumi un pilnīgi apgal-
vot to nevar. Paldies jāsaka mūsu vietē-
jiem uzņēmējiem Aldim Naglim, Arnim 
Vaļkam un Oļģertam Lambam, kuri veica 
malkas piegādes.  Paldies viņiem par to, 
ka gaida samaksu par piegādāto kurinā-
mo, kurš jau sen ir pārvērsts siltumā. 

Uz elektronisko pastu saņēmu vēs-
tuli, kura adresēta man, bet cilvēks, kurš 
rakstā diemžēl sevi nav nosaucis.  Šajā 
vēstulē tiek jautāts: „Kāpēc ir dažādi sil-
tuma tarifi  mājām?” Paskaidroju - siltuma 
tarifs nav mainīts kopš 2008. gada, t. i., 
51,10 EUR par 1 megavatstundu (bez 
pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Šis 
nodoklis fi ziskām personām ir 12 %, juri-
diskām personām – 21 %). 

Pirms vairākiem gadiem katrā mājā ir 
uzstādīts siltuma skaitītājs, kurš uzskaita 
mājas patērēto siltuma daudzumu. Šis 

Izlasot „Varakļōnīts” marta numurā 
publicēto informāciju par apkures mak-
sājumiem dzaudzdzīvokļu mājās, rodas 
nepārvarama vēlme iesaistīties pētījumā 
par apkures efektivitāti un pievienoteis 
„dažu aktīvistu un vērtējumu entuziastu” 
pulkam. Pirmais jautājums Basankoviča 
kungam – pētījuma ietvaros būtu intere-
santi uzzināt, kā Jūsuprāt tieši apkures 
cenas ir saistītas ar globālās sasilša-
nas ietekmi uz Varakļānu pilsētu?

Varakļānu iedzīvotājiem ir tiesības 
uzzināt, par ko un cik nepieciešams mak-
sāt, tādēļ likumsakarīgi būtu dzirdēt pa-
matojumu, kādēļ pastāv šāda atšķirība 
cenrādī starp daudzdzīvokļu mājām. 
Vai renovētās mājas patērē „citu” siltu-
mu, salīdzinot ar blakus esošajām nere-
novētajām ēkām, jo tām tarifi  ir mazāki? 
Kā un pēc kāda algoritma (formulas) 
tiek aprēķināts apkures tarifs – lūdzam 
izvērstā veidā!

Pat neveicot padziļinātu pētījumu, 
ikvienam ir skaidrs, ka katlu mājas ir gal-
venais globālās sasilšanas veicinātājs, 
varbūt būtu vērts ieguldīt līdzekļus nokal-
pojošo katlu nomaiņai, lai siltums tiešām 
tiek nogādāts mājām, nevis absorbēts 
aizaugušajos katlos un izlaists pa skur-
steni, radot siltumnīcas efektu un ozona 
slāņa noārdīšanos, ja jau mēs tik ļoti uz-
traucamies par globālo sasilšanu...

Vēlētos arī detalizēti uzzināt, kā ti-
kuši izlietoti par māju apsaimniekoša-
nu iekasētie līdzekļi, piemēram, 2015. 
gada griezumā  katrā mēnesī. Māc 
šaubas, ka visa gada laikā samaksātais 
tiek izlietots vasarā, pāris reizes nopļau-
jot zālāju māju pagalmos, veicot nelielus 
kosmētiskos remontus. Kāpņu telpu un 
pagalmu uzkopšana ir pašu iedzīvotāju 
pārziņā, tāpat arī labiekārtošana, bet kur 
paliek samaksātie līdzekļi? Kas apsaim-
niekošanas jomā tiek darīts ziemas perio-

dā, ja arī sniegu pagalmos jātīra pašiem 
iedzīvotājiem? Vēlētos iegūt (ilgtermiņā, 
t.i., arī nākotnē) atskaiti un  pamatojumu 
par līdzekļu izlietojumu  apsaimnieko-
šanas jomā katrai daudzdzīvokļu mājai, 
publicējot laikrakstā katru mēnesi.

Jautājumi, kuri interesē iedzīvotājus, 
nav absurdi vai absolūti nesvarīgi. Ikvie-
nam ir tiesības zināt, kur paliek viņu sa-
maksātā nauda, un ir tikai likumsakarīgi, 
ka iedzīvotāji seko līdzi tarifi em, tādēļ gai-
dīsim atbildes uz ne pirmo dienu sasāpē-
jušajiem un neskaidrajiem jautājumiem, 
lai sekmīgi izpētītu situāciju apkures un 
apsaimniekošanas jomā Varakļānos.

Aktīvisti, vērtējumu entuziasti un glo-
bālās sasilšanas pētnieki.

P.S. Lūgums atsaukties raksta auto-
ram, lai novērstu nepamatotas apsūdzī-

bas pret laikraksta redaktori. 
A. Jaunzeme, e-pasts: ainajaunze-

me@inbox.lv, t. 26763085

patērētās enerģijas daudzums tiek izda-
līts uz kopējo ēkas apkurināmo platību un 
pārrēķināts uz katru dzīvokli, un tikai par 
šo daudzumu tiek piestādīts rēķins. 

Nākošajā jautājumā ir rosināta inter-
vija par globālo sasilšanu. Doma, ka ie-
kārtas vecas un sildām vairāk gaisu nekā 
dzīvokļus. Piekrītu, ka iekārtas vecas. To 
stāvoklis  nav spožs, bet tiek uzturēts 
lietošanas kārtībā. Par krāšņu nomaiņu 
tiek domāts, meklēti risinājumi piesaistīt 
papildus fi nansējumu.

 Jautājumā par namu apsaimnieko-
šanu un to līdzekļu izlietošanu strādājam 
atbilstoši MK noteikumu Nr. 1014 likumos 
paredzētajām normām. Namu apsaim-
niekošanas līdzekļu izlietojums ir re-
dzams māju lietās, kas ir skatāmas darba 
dienās no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 
17 Varakļānu „DzKU” telpās Rīgas ielā 
13, pirmajā stāvā, kabinetam uz durvīm 
rakstīts „Namu apsaimniekotājs”. Tur Jūs 
sagaidīs, laipni uzklausīs un sniegs atbil-
des uz Jūs interesējošiem jautājumiem 
par Jūsu māju. 

Ilmārs Basankovičs,
Varakļānu „Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums” SIA valdes loceklis

Policijas informācija
05.03. Varakļānos, pa Rēzeknes 

ielu, pils. J.D. vadīja mopēdu, bū-
dams alkoholisko dzērienu ietekmē, 
pārbaudē konstatētas 0.95 promiles 
alkohola.

08.03. Murmastienes pag., Ma-
donas ielā 1, dega sodrēji skurstenī.

09.03. Varakļānu pag., „Piekal-
nes”, savā dzīves vietā atrasts pils. 
J.B. līķis bez vardarbīgas nāves pa-
zīmēm. 

10.03. Varakļānos, Zemgales 
ielā 35, DUS teritorijā nozagti 2 gb. 
ugunsdzēšamie aparāti.

10.03. Varakļānu pag., pa a/c 
Jēkabpils-Rēzekne, pils. V.K. vadī-
ja velosipēdu, būdams alkoholisko 
dzērienu ietekmē, pārbaudē konsta-
tētas 0.89 promiles alkohola.

16.03. Varakļānos, vairākās tirdz-
niecības vietās, pils. I.A. norēķinājās 
par pirkumu ar viltotām 50,- euro 
banknotēm.

18.03. Varakļānos, Pils 44-1, at-
laužot dzīvokļa durvis, nozagtas pils. 
G.S. piederošās mantas un nauda.

18.03. Varakļānos, Pils ielā 44-2, 
noticis piedūmojums.

26.03. Murmastienes pag., „Ce-
purītes”, ģimenes konfl ikts.

27.03. Murmastienes pag., „Ce-
purītes”, atkārtots ģimenes konfl ikts.

M. Lindāns

Par daudzdzīvokļu māju 
apsaimniekošanas jautājumiem
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Madonas apriņķa dejotāji pulcējas Varakļānos
2. aprīlī Varakļānu KN bija dažādu 

paaudžu deju kolektīvu piepildīts un pār-
pildīts, jo uz ikgadējo Madonas apriņķa 
deju kolektīvu skati – koncertu pulcējās 
15 tautas deju  kolektīvi no Ērgļiem, Bar-
kavas, Bērzaunes, Mētrienas, Lubānas, 
Ļaudonas, Sarkaņiem, Madonas un, pro-
tams, arī visi mūsu  – Varakļānu novada. 
Starp tiem  bija 4 senioru DK, 3 vidējās 
paaudzes un  8 jauniešu DK, kuros kopā 
darbojas vairāk kā 300 dejotāju.

 Šis bija viens no Latvijas Nacionālā 
Kultūras centra noteiktajiem obligātajiem 
pasākumiem dejotājiem, gatavojoties 
kārtējiem Latviešu Dziesmu un Deju svēt-
kiem, kuri notiks 2018. gadā. Lai varētu 
būt vieni no pārdesmit tūkstošiem de-
jotāju, kuri pēc diviem gadiem priecēs 
skatītāju tūkstošus kārtējos Deju svētkos 
Rīgā, deju kolektīvi jau laikus un nopietni 
gatavojas.

Dejotāju sniegumu vērtēja žūrija 4 
cilvēku sastāvā. 

Patiess prieks par mūsu novada de-
jotājiem, kuri ieguva augstu vērtējumu, 
Varakļānu KN senioru DK „Varavīksne” 
(Marijas Madžules vadībā) un KN vidējās 
paaudzes DK (vadītāja Mārīte Kanča) ie-
guva augstāko pakāpi, bet Murmastienes 
vidējās paaudzes DK „Brāzma” (Sintijas 
Veipas vadībā)  un Varakļānu vidusskolas 
jauniešu DK (vadītāja Ilona Balode) iegu-
va godpilno 1. pakāpi.

Visiem koncerta apmeklētājiem šinī 
vakarā  tika piedāvāta iespēja noskatīties 
30 dažādas gan pazīstamas un tautā jau 
labi zināmu horeogrāfu latviešu tautas 
dejas, gan pavisam jaunas un vēl maz 
zināmas jaunrades dejas. 

Vakara gaitas turpinājumā pēc labi 
padarīta darba visi deju kolektīvu dalīb-
nieki atpūtās ballē, kurā muzicēja grupa 
„Starpbrīdis”.

Līga Rubine

„Ausmeņa” Varakļānu vidusskolas jaunieši.

 „Varavīksne”. 

Varakļānu KN vidējās paaudzes deju kolektīvs.

Murmastienes KC „Brāzma”.
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Jauns ražošanas uzņēmums Varakļānos
Ilgu laiku Linu fabrikas ražošanas 

telpas stāvēja neapsaimniekotas, izlaupī-
tas, nesošās konstrukcijas bojātas. Pirms 
nepilniem 3 gadiem izsolē to nopirka vie-
tējie uzņēmēji un uzsāka galvenās ēkas 
remontu, atjaunota vēsturiskā fasāde. 
Projekta iniciators, mātes uzņēmums ir 
SIA „Aļņi AS”, papildus investīcijas fonds 
– ES fi nansējums un FLYCAR.

Šā gada sākumā uzņēmums „LAT-
GALES GRANULAS” uzsāka savu dar-
bību. Iegādātas modernas iekārtas no 
Latvijas, Lietuvas, Dānijas, Vācijas. Ražo-
šanas atlikumi no SIA „Aļņi AS” un daļēji 
no „V-55” tiek pārvērsti granulās, kas ir 
ekoloģiski tīrs, videi draudzīgs kurinā-
mais.

Stāsta projekta vadītājs Arvis Auko-
nis:

Gadā paredzēts saražot 20000 t gra-
nulu, iekārtas apkalpo 8 darbinieki. Lai 
iegūtu granulas, koksni izžāvē, sasmal-
cina, sapresē. Tas ir kurināmais, ko iz-
manto automātiskajās apkures iekārtās, 
tas ir efektīvs. Granulu ražošanā netiek 
pielietotas ķīmiskas vielas, tā ir tīra koks-
ne, izmantojam to, kas paliek pāri – zāģu 
skaidas, atgriezumus, šķeldas. Granulas 
izmanto daudzdzīvokļu māju kurtuvēs, 
privātmāju krāsniņās. Jau tagad tās iz-
manto novada un visas Latvijas iedzīvo-
tāji un iestādes, kā arī produkcija tiek sū-
tīta uz Itāliju, Dāniju, Norvēģiju. Lai attīstī-
tu un paplašinātu ražošanu, tiek meklēts 
jauns noieta tirgus. Jāatzīmē, ka Latvija 
ir lielākais granulu eksportētājs ES, ražo 
vairāk kā 1.3 milj. tonnu gadā. Tuvākie 

Robotiņš.

Vēsturiskā fasāde.

Dispečertelpa.

uzņēmumi ir Jēkabpilī un Rēzeknē. 
Līdz ar šī uzņēmuma darbības sāku-

mu sakārtotāka top arī pilsētiņas apkārtē-
jā vide, iedzīvotājiem rodas jaunas darba-

vietas, efektīgāk tiek izmantoti ražošanas 
atlikumi. 

A. Jaunzeme, teksts un foto

Cip, cip cāļi kopā 
nāk,

Savas balsis vingri-
nāt, 

Pavasara saulītē
Dziedāt sāk!

9. aprīlī Murmastienes 
KC pulcējās mazie vo-
kālisti uz tradicionālo 
dziedošo Murmastie-
nes „cālīšu” salidoju-
mu. Šoreiz konkursā 
piedalījās 9 mazie 
dziedātāji, kas ar sa-
vām skanīgajām bal-
stiņām centās apburt 
gan klausītājus, gan 
žūriju. Šogad tas visla-
bāk izdevās Samantai 
Tīnai Vilkaušai, un viņa 
kļuva par „Murmastie-

Pavasaris Murmastienē

nes Muzikālāko cāli – 2016”. 
Arī pārējie cālēni ieguva titulus: 
Evija Tropa – Teatrālākais cālis, 
Matīss Gruduls – Atbildīgākais 
cālis, Nikolajs Ferčuks  – Centī-
gākais cālis, Amanda Zvaigzne  
– Sirsnīgākais cālis, Adriāna 

Pastare  – Sapņainākais cālis, Daniels 
Jezuns – Nopietnākais cālis, Estere En-
džele – Kautrīgākais cālis, Leila Sendija 
Pauniņa – Amizantākais cālis. 

Lai skolotājai Teresijai Pelšai arī turp-
māk pietiek enerģijas un uzņēmības mā-
cot jaunos dziedoņus. Liels paldies spon-
soriem, kas vēlējās palikt anonīmi, par 
skaistajām dāvanām mazajiem „cālīšiem”!

Darbīgi pavasaris iesācies visiem 
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kultūras centra kolektīviem. Lai priecētu daiļās dāmas svētku dienā, 8. martā Mur-
mastienes dramatiskais kolektīvs viesojās Varakļānos, kur pulcējās visi novada teātra 
mākslas kolektīvi. Savukārt 19. martā „Aizvējš” devās uz Stirnieni. 

Bet DK „Brāzma” 19. martu pavadīja sportiskās aktivitātēs, jo pieņēma Degumnie-
ku vidējās paaudzes tautas deju kolektīva uzaicinājumu piedalīties „Ceļojošā kausa” 
izcīņā. Pēc sporta spēlēm ar nenogurstošu enerģiju vakarā tika sniegts koncerts De-
gumnieku tautas namā kopā ar citiem sacensību dalībniekiem.

27. martā lieli un mazi tika aicināti uz 
Lieldienām Murmastienē, laukumā pie 
pagastmājas, kur kopā ar Murmastienes 
jaunizveidoto folkloras kopu tika rotātas 
un iešūpinātas lielās pagasta šūpoles. 
Pēc tam kultūras centra zālē ar koncerti-
ņu skatītājus priecēja ansambļa „Fantāzi-
ja” meitenes, mazie „Saulstariņu” dejotā-
ji, skolas 1. – 4. klašu un 5. – 9. klašu an-
sambļi, kā arī tika noskaidroti skaistāko 
Lieldienu olu īpašnieki. Pēc koncerta vi-
siem bija iespēja izbaudīt burvīgo svētku 
dienu ripinot olas, šūpojoties un piedalo-
ties „Oliņ, boliņ” Lieldienu zaķa stafetēs.

Paldies aktieriem – Laurai, Indrai, 
Modrai, Signijai, Intai un Sofi jai par pa-
sākuma vadīšanu! Milzīgs paldies Initai 
Zepai par saldo cienastu bērniem un re-
gulāru atbalstu! 

Paldies Sarmītei ar komandu par at-
balstu un ieguldīto darbu Murmastienes 
izdaiļošanā Lieldienu noskaņās!!! 

Sintija
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Par godu starptautiskajai Teātra die-
nai šogad 31. martā Varakļānu kultūras 
namā notika teātra mīļu salidojums, kurā 
piedalījās septiņi kolektīvi no agrākā Ma-
donas rajona teritorijas. Bet ar ko vēl šis 
pasākums bija tik īpašs? Noteikti ar to, 
ka tie nebija nedz amatieru, nedz skolu 
jaunatnes teātra kolektīvi. Šoreiz teātra 
mākslai nodevās paši jaunākie – pirms-
skolas izglītības iestāžu bērni!

Varakļānos viesojās Barkavas pirms-
skolas izglītības iestādes „Ābelīte” bērni 
ar izrādi „Lapsa sludina mieru”, kur ma-
zie iejutās meža dzīvnieku tēlos. Mētrie-
nas lieliskie aktieri ar izrādi „Puķuzirnīša 
mājas”, kuras laikā puķuzirnītis ne tikai 
atrada mājas, bet no zaļas sēkliņas pār-
tapa skaistā, rozā ziediņā. Bija iespēja 
noskatīties izrādi „Mazā skoliņa” no Mur-
mastienes un teātrīti „Mazā skolotāja” no 
Degumniekiem. Tajos asprātīga skolotāja 
bērniem mācīja burtu gudrības. Ļaudonas 
PII „Brīnumdārzs” priecēja ar muzikālu iz-
rādi „Joka pēc alfabēts”. Praulienas ak-
tieri no PII „Pasaciņa” mūs iepazīstināja 
ar dabas norisēm izrādē „Diskotēka dīķī”. 
Savukārt Varakļānu PII „Sprīdītis” bērni 
dziedāja, dejoja un attēloja visdažādāko 
dzīvnieku dzīvi izrādē „Viena maza pilsē-
tiņa”. Bet visu pasākumu vadīja (Madara 
Kļaviņa) Lienīte un Sprīdītis (Lilita Sku-
rule), savos stāstos apspēlējot saules 
tēmu.

Mūsu laikmetā, kad ikviens savā 
datorā var noskatīties visjaunākās Ho-
livudas fi lmas un mācību programmas 
tiek piepildītas ar eksaktām zinātnēm, ir 
patiess prieks, ka atrodas vieta un iespē-
ja bērniem mācīties mīlestību uz mākslu 
un izpratni par uzstāšanos – teātri, mūzi-
ku un deju. Ikviens pedagogs, kurš bija 
ieguldījis savu darbu gatavojot lomām 
mazos aktierus un aktrises, kā arī rūpējo-
ties par tērpiem un scenogrāfi ju, ir pelnījis 
atzinību.

Teātris, tāpat kā mūzika un māksla, 
izglītības sistēmā nereti tiek atbīdītas ot-
rajā plānā, tomēr par tām 
nekādā gadījumā nedrīkst 
aizmirst, jo, tikai ievērojot 
līdzsvaru starp apgūstama-
jām pamata zināšanām un 
šīm „interešu izglītības” lī-
menī atstātajām izpausmes 
formām, bērnam ir iespē-
jams attīstīties par pilnvērtī-
gām un harmoniskām per-
sonībām.

Ikvienam, kurš bija ie-
radies, bija iespēja noska-
tīties septiņas izrādes. Bija 
kolektīvi, kas bija sagatavo-
juši izrādes nelielam aktieru 

ansamblītim, bija arī izrādes, kur uz 
skatuves paspīdēja gandrīz vai puse 
no visiem pirmsskolas izglītības iestā-
des audzēkņiem. Tomēr, lai vai kāda 
bija izrāde un lai vai cik gludi izdevās 
nospēlēt savu lomu, lepnums bērnu 
acīs un apziņa, ka esmu nozīmīgs, bija 
nenovērtējama. Gan tiem, kuri atradās 
uz skatuves, gan tiem, kuri sēdēja ska-
tītāju rindās, šī diena kļuva par piedzī-
vojumu.

Pirmsskolā notiek bērnu pirmie 
soļi tik daudzās jomās, tai skaitā arī 
skatuves mākslā. Pat ja skatuve viņiem 
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Starptautisko Sieviešu dienu atzīmē 
visā pasaulē, pamazām arī pie mums at-
dzimst šī tradīcija. Par to liecina sieviešu 
smaidīgās sejas un vīriešu rosība ap puķu 
veikalu. Lai nu kā, pateikt labu vārdu un 
uzdāvināt ziedus nekad nav par daudz.

8. martā Varakļānu kultūras namā 
pulcējās dažādu paaudžu pārstāvji, lai 
kopā atzīmētu Sieviešu dienu.  Apmek-
lētājiem tika piedāvātas 
vairāku amatierteātru 
izrādes, kā arī šarmantā 
Latvijas Nacionālā te-
ātra aktiera Jura Hirša 
atraktīvais, dziedošais 
apsveikums.

Varakļānu kultūras 
nama amatierteātra gru-
pa rādīja skeču „Es taču 
mīlu jūs visas” (režisore 
Daiga Ceipiniece). Ak-
tieru sniegums bija pār-
liecinošs un dabisks, šo 
skeču noteikti vajadzē-
tu parādīt pirms vēlēša-
nām topošajiem deputātiem.

Stirnienes TN bērnu teātra kopa Ie-
vas Zepas vadībā sniedza patiesi aizkus-
tinošu fragmentu no uzveduma „Pavasa-
ra pasakas par ziediem”. Uzvedums bija 
emocionāls un pozitīvi uzrunāja klausītā-
jus.

Murmastienes teātra kopas „Aiz-
vējš” rādītais fragments no izrādes „Tāva 
švakōs auss” (režisore Modra Vilkauša) 
rādīja patiesi māksliniecisku sniegumu, 
izrāde izraisīja smaidu un smieklus par 
attēlotajiem pārpratumiem.

Prieks par uzdrīkstēšanos biedrības 
„PAP” teātra mīļotājiem, kas rādīja frag-

„Zied tulpes...
un sieviete smaidot caur dzīvi iet...”

Dzied Harijs Hiršs.

Stirnienes TN teātra kopa.

mentu no izrādes „Dōrgais pērkums” (re-
žisore Modra Vilkauša). Tā tikai turpināt!

Vakara gaitā visus priecēja Alda 
Grandāna dziedājums, bija iespējams 
pašiem apmeklētājiem izkustēties mūzi-

kas ritmos.
Brīvā, nepiespiestā gaisotnē kopā 

pavadīts vēl viens vakars. Paldies vakara 
organizētājiem un aktieriem!

A. Jaunzeme, teksts un foto

nekļūs par otrajām mājām, un viņi nebūs 
aktieri vai mūziķi, vai pasaules slaveni 
dejotāji, šīs zināšanas un spēja uzstāties 
auditorijas priekšā būs vajadzīga ikvienas 
profesijas pārstāvim. Pat vēl svarīgāka 
par uzstāšanās pieredzi ir pašapziņa, kas 
mazajiem pieaug ikreiz, kad viņi dzird ap-
lausus, kas domāti viņiem, vai saņemot 
uzslavu par labi izdarīto darbu – šoreiz 
labi nospēlēto lomu.

Pieaugušie savā ikdienas skrējienā 
reizēm nepamana mazo cilvēku lielos sa-
sniegumus – kas mums šķiet nieks, ma-
zajam cilvēkam ir brīnums, drosmes aplie-
cinājums, milzīgs iekšējs spēks. Aizvērās 
priekškars – mazie nonāca savos ikdienas 
darbos un nedarbos, lielie no režisoriem 
kļuva atkal par audzinātājām un auklītēm, 
bet tas viss nekur jau nepazūd. Katrs ko 
iemācījās, kaut ko saprata vai atklāja, un 

ikviens, kurš bija saistīts ar šo notikumu, ir 
pelnījis aplausus pat pēc tam, kad nodzi-
susi pēdējā skatuves lampiņa. 

Anete Urka, 
PII „Sprīdītis” vecāku padomes 

priekšsēdētāja

KN amatierteātris.
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Mans skolas laiks
Tuvojas Varakļānu vidusskolas ju-

bilejas pasākums, līdz ar to noslēdzas 
projekta rakstu sērija par vidusskolas ab-
solventiem un to atmiņu atspoguļojums 
avīzītē. Protams, ne jau visus absolventus 
bija iespējams intervēt, tāpēc lai piedod 
tie, kurus neuzrunāju. Ja ir vēlēšanās pa-
stāstīt par saviem skolas gadiem, labprāt 
uzklausīšu.

Dzīve ir daudzu un dažādu pārstei-
gumu pilna, varam saskatīt interesantas 
sakritības. Piemēram, kas to varēja pare-
dzēt, ka 2 paralēlklases meitenes tagad 
strādā vienā darbavietā, bet tā ir noticis. 
Latvijas Pastā strādā divas Marijas.

Marija Broka – 1977. g. absolvente.
Pirmā audzinātāja – Veronika Selicka, 

viņas vadībā rakstījām rakstiņus uz Drau-
gu un Pionieri, no tā laika patīk dzeja. 4. 
klasē mums bija jauna, enerģiska klases 
audzinātāja – Marfa Mihailova (Mālniece). 
Priecājos, ka meita Sandra arī mācījās pie 
viņas. 9. klasē bijām „klostera” klase, jo 
vienīgais vīriešu kārtas pārstāvis bija au-
dzinātājs Vitālijs Viļums, viņš mums stās-
tīja tādas lietas, ko citi neatļāvās. Patika 
Pētera Ziemeļa ģeogrāfi jas stundas un Te-
klas Garančas bioloģijas stundas, darbs 
siltumnīcā un lauciņā, spēlēju basketbolu, 
dziedāju korī. Rudeņos strādājām kolho-
zā, lai nopelnītu ekskursiju pavasarī. Tagad 
arī mani bērni ir beiguši skolu, bet es aiz-
vien saku, ka Varakļānu vidusskola ir pati 
labākā – jauna, skaista, radoša! Kādreiz, 
runājot par nākotnes perspektīvām, teicu, 
ja nebūs kur strādāt, būšu pastniece, re, 
kā pierunāju likteni!

Marija Svilāne – 1977. g. absolvente.
Uz Varakļānu vidusskolas atnācu no 

Salmenes pamatskolas, pirmā audzinātā-
ja bija Lilija Čerņecova, bet 6. klasē mūs 
paņēma Spodra Tutāne. Viņas vadībā vi-
sus gadus bijām labākā klase skolā. Pati-
ka sportot, spēlēju basketbolu, nodarbo-
jos ar vieglatlētiku, padevās matemātika. 
Materiālo apstākļu spiesta, nevarēju turpi-
nāt mācības augstskolā, tāpēc izmācījos 
par elektroskaitļojamo mašīnu operatori, 8 
gadus strādāju Rīgā, vēlāk par dispečeri 
kolhozā, tad pasta nodaļā Atspukā. Tas 
bija liels izaicinājums – sākt strādāt Vara-

kļānu sakaru nodaļā, nu jau 4 gadus esmu 
te. Zināmā mērā šī profesija ir pārmantota, 
jo arī mans tēvs kādreiz bija pasta priekš-
nieks. Svarīgi, lai darbs patiktu, lai tā būtu 
sirdslieta.

Inta Cakule – 1985. g. absolvente.
Mans skolas laiks bija ļoti krāsains, 

daudzveidīgs un piesātināts ar dažādiem 
pasākumiem un aktivitātēm. Tas saistās 
ne tikai ar pienākumu mācīties, jo nekad 

jau nevarēja zināt, kad jāiet klases priekšā 
atbildēt uzdotais, bet viss kopumā – ikdie-
nas dzīve klasē un skolā. Rudenī – kartu-
peļu novākšanas talkas, ar klasi arī devā-
mies plūkt linus un ravēt cukurbietes. Šis 
darbiņš gan bija lielā peļņa, ar ko mēs no-
pelnījām autobusu, lai varētu braukt eks-
kursijā uz Minsku (ceļojām mēs ļoti daudz, 
pateicoties vidusskolas klases audzinātā-
jai Rainai Rotkevičai). 10. klasē rudenī pat 
strādājām celtniecības darbos, kur ar sa-
viem darbiņiem piedalījāmies kolhoza fer-
mas kompleksa celtniecībā. Gatavošanās 
skolas pasākumiem bija īpaša – skolas 
eglītes pušķošana un zāles dekorēšana, 
vakars „Par skolas godu”, komjauniešu 
„Uguntiņa”, pasākumi „Saturieties, zēni” 
un „Saturieties, meitenes”, kur bija dažādi 
interesanti konkursi. Skolas aģitbrigāde 
ar uzstāšanos arī ārpus skolas un ārpus 
pilsētas. Skolas laikā dejoju tautu dejās, 
sarīkojumu dejās, dziedāju gan ansam-
blī, gan skolas korī, gan pilsētas kultū-
ras nama korī. Un, protams, ar to saistās 
arī skates un konkursi, ne tikai pilsētas 
mērogā. No šī laika esmu daudz iegu-
vusi dzīvei – gan uzstāšanās auditorijas 
priekšā, gan komunikācijā ar cilvēkiem, 
kas ir svarīgi arī šobrīd, strādājot ar cilvē-
kiem. Tāpēc liels paldies jāsaka sk.Olgai 
Mālniecei par daiļrunības iemācīšanu, sk. 

S.Tutānei,T. Locānei; mācību priekšmetu 
apguvē – sk. A. Gatiņai par vācu valodu.

Biruta Brice
Domāju, ka mūsdienās, salīdzinot ar 

to laiku, kad skolā mācījāmies mēs, val-
da pārāk liela demokrātija. Skolēni atļau-
jas darīt daudz ko tādu, kas mums pat 
sapņos nebija rādījies. Vienā ziņā tas nav 
slikti, vienīgi savus pienākumus gan viņi 
varētu veikt apzinīgāk. Mūsdienās skolām 

ir liels pašvaldību atbalsts, par ko vecāki 
un skolēni izsaka lielu atzinību. Atceroties 
savus skolas gadus, visvairāk gribas pie-
minēt sporta stundas, mēs sportojām visi, 
piedalījāmies vieglatlētikas sacensībās, 
skrējām krosiņu, spēlējām basketbolu. 
Sports veido cilvēku, viņa stāju, attīsta to, 
palīdz dzīvē censties iegūt kaut ko vairāk. 
Sporta gars iedots visai dzīvei.

Viktorija Aļeiņikova – 1976. g. absol-
vente.

Kad mācījāmies 3. klasē, atklāja 
skolas piebūvi, bijām ļoti lepni, ka varē-
jām mācīties jaunā skolas ēkā. Patika tās 
stundas, kurās savienoja paralēlklases, 
tad skatījāmies fi lmu, spēlējām spēles vai 
citādi izklaidējāmies. Daudzi un dažādi 
pasākumi notika parkā, kas mūs visus 
aizrāva – pie Raiņa pieminekļa Dzejas die-
nas, pa parka celiņiem krosa sacensības, 
rudeņos un pavasaros parka sakopšanas 
talkas, tad allaž domāju, cik labi ir tiem, 
kuri dzīvo parka tuvumā, pierunāju, tagad 

Viktorija Aļeiņikova

Marija Broka un Marija Svilāne.

Inta Cakule

Biruta Brice
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STĒRNĪNES DRAUDZĒ 

pati tur dzīvoju un izbaudu parka skais-
tumu, burvību un klusumu. Klases him-
na bija – Skaista ir jaunība, to dziedājām 
vienmēr un visur. Mūsu klases telpa bija 
trešajā stāvā, stundu laikā varējām labi 
dzirdēt, kas notika skolas zālē, piemēram, 
sarīkojumu deju nodarbībās skanēja laba 
mūzika. Aktīvi piedalījāmies visos daudza-
jos skolas pasākumos, patika tradicionā-
lie svētku gājieni. Bijām apzinīgi, arī tad, 
kad aukstajās ziemas dienās bija atļauts 
skolu neapmeklēt, tomēr gājām, sēdējām 
mēteļos vēsajās klases telpās un mācījā-
mies. Pateicoties krievu valodas skolotājai 
Veronikai Teilānei (Caunei), iemīlēju krievu 
literatūru. SKOLOTĀJS mums bija kaut 
kas īpašs, milzīga autoritāte, cilvēks ar lie-
lo burtu, mācēja aizraut un no sirds darīja 
savu darbu.

A. Jaunzeme, teksts un foto

Skatuves runas 
konkurss

30. martā Jēkabpils Bērnu un jau-
niešu centrā notika Skolēnu skatuves 
runas un mazo formu uzvedumu kon-
kursa 2. kārta. Šogad Jēkabpilī uzstā-
jās 78 daiļrunātāji no 19 novadiem.

Varakļānu novadu pārstāvēja – Va-
rakļānu vidusskolas 2. klases skolnie-
ce Estere Ščucka (skolotāja Ingrīda 
Melne), Murmastienes pamatskolas 
6. klases skolniece Indra Pelša (sko-
lotāja Vija Pelse) un 8. klases skolnieks 
Edgars Žeikars (skolotāja Vija Pelse).

Vislabāk no mūsējiem veicās Ind-
rai Pelšai, kura tika novērtēta ar 2. pa-
kāpes diplomu, Esterei Ščuckai un Ed-
garam Žeikaram – 3. pakāpes diplomi.

Konkursa 2. kārtu vērtēja Valsts 
izglītības satura centra apstiprināta žū-
rija, kuras sastāvā bija – režisore, pe-
dagoģe Dace Liepniece, VISC vecākā 
referente Dace Jurka, Nacionālā teātra 
aktieris Zigurds Neimanis.

                     Ingrīda Melne

Kad? Cikos? Kas? Kur? Papildus info

23.04.

9.00 LIELĀ TALKA
Pulcējamies 
Varakļānu 

estrādē
26101180 (Vilnis)

22.00
Jurģu dienas balle kopā ar 
Juri OSTROVSKI 
un 
„DVINSKAS MUZIKANTIEM”

Varakļānu KN Biļetes iepriekšpārdošanā 
no 12.04. 3,- euro, 
pasākuma dienā 4,- euro 
Galdiņus rezervēt līdz 21.04
Darbosies izbraukuma 
kafejnīca

29.04.

19.00 koncerts
„VARAKĻĀNU VIDUSSKOLAI – 95”

Varakļānu KN

29365092 (Aina)

22.00 Koncerts – balle
ielūdz grupa „ZENĪTS”

Biļetes pieejamas 
Varakļānu KN 
iepriekšpārdošanā  (no 
14.04.) 4,- euro, 
pasākuma dienā 5,- euro 
iespējams rezervēt galdiņus 
un absolventu grupām ir 
iespēja rezervēt atsevišķas 
KN telpas līdz 27.04)

30.04. 8.00 Pavasara gada  rgus
Varakļānos

Pie pilsētas 
skvēra/ KN

Tirgotājiem pieteik  es līdz 
26.04. 
pa e-pastu: 
varaklani@varaklani.lv 
vai pa tālruni –  27790031 
(Karīna)

04.05. 12.00
Novada svētku mēnesi uzsākot
„BALTĀ GALDAUTA 
un KAROTĪŠU SVĒTKI ”

Varakļānu KN

08.05. 15.00

Varakļānu mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņu
koncerts
„ES SAVAI MĀMIŅAI….”

Varakļānu KN

Gaidīsim Jūs:

Pasākumu plāns

28.05. NOVADA SVĒTKOS Sekot līdzi informācijai
www.varaklani.lv

draugiem.lv/varaklanu-kn
22.06. SAULGRIEŽU ŠLĀGERFESTIVĀLĀ
13.08. VARAKĻĀNU PILSĒTAS SVĒTKOS

17. aprelī sv. Mise 13.00
24. aprelī sv. Jura atlaidas
13.00 sv. Mise un procesija, svētej 
zyrgus un mašynas
1. maijā sv. Mise 13.00
8. maijā sv. Mise 13.00
15. maijā Vosorassvātku sv. Mise 
13.00 

Stirnienes  TN
21. aprīlī 

Lielā Talka Stirnienes kapos

S  rnienes pamatskola aicina uz 

150 gadu 
jubileju 
š.g. 25. jūnijā!
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Līnijdejotāju karnevāls

Šajā pavasarī Varakļānu vidussko-
las Skolēnu mācību uzņēmumi „Eco 
Candle” (Haralds Meiers, Kristaps 
Kostukevičs 5. kl.) un „Burned Wood” 
(Mareks Strods 8. kl. un Sigita Šuste 6.a 
kl.) ieguva jaunu pieredzi, zināšanas, 
pozitīvas emocijas un pircēju atzinību 
piedaloties divos tirdziņos – Vislatvijas 
Pavasara gadatirgū Rīgā t/c „Domina” 
un Reģionālajā Pavasara gadatirgū 
Madonā t/c „Maxima”, kurā smu „Bur-
ned wood” ieguva nomināciju „Sociāli 
atbildīgs produkts” un citas balvas.

1. aprīlī Madonas kultūras namā notika tautu deju kolektīvu skate, kas kopā pulcē-
ja dejotājus no Madonas, Lubānas un Varakļānu novadiem.

Rezultāti:
5. – 6. klašu kolektīvs „Juntarēni” – I pakāpe,
6.– 8. klašu kolektīvs „Juntars” – I pakāpe,
9. – 11. klašu kolektīvs „Ausmeņa” – I pakāpe
Vadītāja Ilona Balode. Apsveicam!

ZA reģiona U16 telpu futbola 
2. vietas ieguvēji

 Ralfs Kokars, Aleksejs Groznovs, 
Reinis Zeps, Rolands Drozds, Lauris 
Putniņš, Kristers Juška, Rihards Mel-
nis, Artis Kančs, Ilmārs Racins, Jēkabs 
Lauris Leišs. Apsveicam!
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Šogad tieši Lieldienās –  27. martā, 
Varakļānu KN uz ikgadējo un tradicionālo 
mazo dziedātāju vokālo konkursu „Cālis” 
kopā pulcēja gan mazos konkursa dalīb-
niekus, gan viņu vecākus un līdzjutējus, 
kā arī visus lielus un mazus dziesmas 
mīļotājus. 

Lai iedrošinātu mazos konkursa da-
lībniekus, kā pirmais uz skatuves kāpa 
pagājušā gada uzvarētājs  – Oskars Lei-
tāns-Škēls. Tāpat klātesošos pasākuma 
laikā priecēja arī PII „Sprīdītis” vokālais an-
samblis skolotājas Līvas Kančas vadībā.

Mazo vokālistu sniegumu vērtēja 
žūrija 4 cilvēku sastāvā. Tāpat ikvienam 
apmeklētājam tika piedāvāta iespēja arī 
piedalīties konkursa dalībnieku vērtē-
šanā, nosakot sev tīkamāko konkursa 
dziedātāju, kurš kļuva par titula „Skatītāju 
simpātija” ieguvēju. Šoreiz skatītāju sim-
pātijas izpelnījās – Katrīna LATKOVSKA.

 Arī pārējie konkursa dalībnieki ie-
guva dažādus titulus. Ar vienbalsīgu 
žūrijas lēmumu par „Stilīgāko cāli”  kļu-
va Santis SPRŪDŽS, savukārt pie titula 
– „Cālīte dāmīte” tika Evelīna VULĀNE. 
Kā „Atraktīvākais cālis” žūrijas vērtējumā 
bija –  Katrīna LATKOVSKA „Krāsainākā 
cāļa” balvu saņēma – Krista KAUFELDE, 
savukārt „Nopietnākā cāļa” nominācijā 
nepārspēts bija Roberts STRODS. Bet 
par galvenās balvas un titula „Varakļānu 
CĀLIS 2016” īpašnieci kļuva Laura Marija 
SONDORE.

Tā kā šogad pasākums tika apvie-
nots ar tradicionālajiem svētkiem  – Liel-
dienām, laikā, kamēr žūrijas apspriedās 
un dalīja konkursantu titulus, kamēr tika 
skaitītas arī par „skatītāju simpātiju” no-
dotās  balsis, visi klātesošie tika iepazīsti-
nāti ar Lieldienu svinību tradīcijām, kā arī 
varēja piedalīties dažādos Lieldienu kon-
kursos, spēlēs un atrakcijās. 

Baudot silto un pavasarīgo laiku, ik-
viens pasākuma apmeklētājs varēja arī 
izšūpoties Lieldienu šūpolēs, kuras bija 
uzstādītas pie KN visu svētku laiku.

Paldies par atbalstu šī pasākuma 
tapšanā Varakļānu novada pašvaldībai, 
visiem konkursa žūrijas dalībniekiem, 
kuri atrada iespēju Lieldienās pildīt sva-
rīgo vērtēšanas darbu, kurš nebūt nav 
viegls un vienkāršs, – paldies Agnesei Ur-
kai, Ārijai Tumanei, Armīnam Apeinim  un 
Mārim Justam.  Tāpat paldies visai rado-
šajai pasākuma komandai, kura ļoti ātri 
iejutās gan cāļu, gan zaķu tēlos. Paldies 
par atbalstu ikvienam apmeklētājam un 
līdzjutējam, it īpaši jau mazo konkursantu 
vecākiem un skolotājai Līvai Kančai, kura 
bija sagatavojusi visus konkursantus. Uz 
tikšanos nākošajā jauno talantu konkur-
sā – „Cālis 2017” 

Konkurss VARAKĻĀNU „Calis 2016”
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Te paliek ābele, ko iestādīji,
Un vārds, ko kādam teici mierinot.
Tik godīgs darbs bez skaļuma, – 
Tas vainags, ko tev līdzi dot.
 /K. Apškrūma/

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem par 
mūžībā aizgājušajiem martā:
Varakļānu pagasts

Jānis Broks – 45
Varakļāni

Jāzeps Sprindžs – 90
Lucija Ločmele – 90

Daudz Dieva dārzos ziedu,
Pacel acis: gaisma mirdz.
Tomēr skaistākais no visiem –
Mātes svētums, mātes sirds.
 /V. Mora/

Skumju brīdī jūtam līdzi 
ANDREJAM TROPAM, no mātes 

atvadoties.
25.KB 2.KR zemessargi

Pieredzējuši meistari veic 
ŪDENSAPGĀDES un 

KANALIZĀCIJAS pievadu izbūvi 
privātmājām un iestādēm.

Bezmaksas tāmes izstrāde.
Visa veida santehnikas darbi.

Kāpurķēžu ekskavatora pakalpojumi.
T. 22339868

Sirsnīgs paldies priesteriem, 
dziedātājām, radiem, draugiem, 
kaimiņiem un bijušajiem darba 

biedriem, kas bija kopā ar mums un 
juta mums līdzi, izvadot pēdējā gaitā 

mūsu māmiņu LUCIJU LOČMELI. 
Paldies par palīdzību Mārtiņam Ziedam.

Meitas ar ģimenēm

Kā ozoliņš, kas piedzimis no zīles
Un savās saknēs zemes spēku smeļ,
Tā Jūsu sirdis, pilnas svētas mīlas,
Pret sauli savu mazo bērnu ceļ.
Lai puisēns aug, lai vārdu nēsā godam,
Lai mūža kalvē pats sev laimi kaļ.
Lai visur viņa gaišās pēdas rodam,
Lai viņa prieks kā rudzu asni zeļ.

Sveicam 
Sandru Gruduli un 
Robertu Pavlovski 
ar dēla Rodrigo dzimšanu

zeļ.

Krāsniņa kuras. Liesmiņu elpa.
Skurstenī vēju alti.
Siltuma vilnis ieplūdīs telpā...
Kāpēc tomēr tik salti?
Māte aizgājusi...

Izsakām patiesu līdzjūtību 
IRĒNAI ADAMOVIČAI, māti guldot 

zemes klēpī.
Kāpņu telpas kaimiņi

Ar plaukstošiem bērzzariem atnāca vēji.
Ar plaukstošām cerībām aizgāja sirds.
Un zvaigžņota, zvaigžņota būs tava dusa
Un zvaigžņots nu ceļš tavs, kur kāju tu sper.
Mūsu patiesa līdzjūtība JEVGENIJAM 
DUDARAM, māsu zemes klēpī guldot.

Varakļānu novada pensionāru 
biedrība „Pīlādzītis”

S  rnienes tautas namā 
2016. gada 21. aprīlī 12.00

„Elegantas brilles” īpašais 
piedāvājums – bezmaksas redzes   

pārbaude
ar  iespēju iegādā  es op  skās 

brilles un saules brilles
Acs funkciju izmeklēšana – abu acu 
kopredzes   noteikšana, vadošās acs 
noteikšana, redzes funkciju pārbaude 
tuvumā.
Redzes asuma noteikšana.
Acs struktūru novērtēšana, lai 
laikus varētu pamanīt dažādu acs 
saslimšanu pirmsākumus.
Esošo briļļu s  pruma noteikšana.

Izbraukumā  līdzi ir  150 – 200 briļļu 
ietvaru un saulesbriļlu.

Piedāvājam  arī bezmaksas ietvaru 
kolekciju,  pasūtot brilles!
Brilles pēc pasū  juma.
Acu spiediena mērījums ar 
bezkontakta tonometru – 5,00 eiro.

(Glaukomas savlaicīgai atklāšanai, 
klien  em pēc 40 gadu vecuma  acu 
spiedienu rekomendējam mērīt vismaz 
reizi gadā).

Lūdzam savlaicīgi pieraks   es pa tālruni  
20411444

darba dienās no  9.30 līdz 18.00

Uzņemšanas noteikumi
 Varakļānu vidusskolas 1. klasē

2016./2017. mācību gadā

Varakļānu vidusskola aicina 
vecākus pieteikt bērnus 
1. klasē 2016./2017. m.g.

Vecākiem, piesakot bērnu, jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments un 
jāiesniedz:
 direktoram adresēts iesniegums 
(veidlapa skolas kancelejā);
 bērna fotogrāfi ja (skolēna apliecībai);
 bērna dzimšanas apliecības kopija 
(uzrādot oriģinālu);
 izziņa par bērna obligātās 
sagatavošanas pama  zglī  bai 
programmas apguvi.
Dokumentu pieņemšana skolas 
kancelejā darba dienās 
no plkst. 8.00 līdz 16.00. 
Informācija pa tālruni 64807086.

Borkovas draudzes kopusvātki 2016
Krīvbērzes kopūs 
2. jūlijā pl. 12.00 
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Cauņu kopūs  
9. jūlijā pl. 11.00
Vacumnīku kopūs  
23. jūlijā pl.12.00
Trizelnīku kopūs 
23. jūlijā pl.14.00
Borkovas kopūs 
6. augustā 11.00 
sv. Mise bazneicā un kopusvātki
Muižas kopūs  
6. augustā 15.00

Stērnīnes draudzes kopusvātki 2016
Kapinīku kopūs
11. jūnijā pl. 12.00 
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Teilānu kopūs
18. jūnijā pl. 12.00 
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Stērnīnes kopūs
16. jūlijā pl. 11.00 
sv. Mise bazneicā un kopusvātki

SIA „Baltic Akmens” veic 
pieminekļu izgatavošanu 
un uzstādīšanu. 
Pasūtījumu pieņemšana 
piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999
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IK piedāvā pārvietojamā 
lentzāģa pakalpojumus 

(benzīns, elektrība).
Kvalitatīvi! T. 27450715
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu


