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Gadu mija liek izvērtēt paveikto, atzīmēt atskaites punktus un sastādīt 
nākamā gada plānus.

Aizvadītais gads iezīmējās ar lielo nokrišņu daudzumu. Lietavas, kas 
radīja ārkārtas situāciju uz vairākiem mēnešiem, vissmagāk ietekmēja lauk-
saimniekus un mežizstrādē strādājošos, taču kopumā tas atsaucās uz visu 
nozaru attīstību un turpina mūs ietekmēt arī šobrīd.

Pašvaldības darbā 2017. gads bija zīmīgs ar Stirnienes pamatskolas 
slēgšanu un novada pansionāta pārcelšanos uz Stirnienes muižas ēkām. 

Izmantojot ES līdzfi nansējumu, Varakļānu pilij nolietotais jumta skārda 
segums tiek mainīts uz vēsturisko dakstiņu segumu. 

Murmastienes centrā tika izbūvēts stāvlaukums ar strūklaku pie dzejnie-
ces Martas Bārbales takas. 

2017. gadā ir iesākti un veiksmīgi turpinās darbi pie kafejnīcas izbūves 
Varakļānu pilsētas centrā. 

Spītējot laika apstākļiem, ir veikti ceļa seguma materiāla sagatavošanas 
darbi un sadarbībā ar lauksaimniekiem gandrīz 10 km garumā atjaunota ceļu 
segumu virskārta. 2017. gadā asfaltbetona virskārtu ir ieguvušas vairākas 
pilsētas ielas un ielu posmi: Zaļā un Latgales iela, Skolas, Brīvības, Mehani-
zatoru un Saules ielu posmi. Tāpat tika noasfaltēta Muižas iela Murmastienē, 
ceļa posms uz VAKS kalti, laukumi pie Murmastienes pagasta pārvaldes, 
mūzikas un mākslas skolas un kultūras nama.

Mākslas un mūzikas skolā ir iegādāts kvalitatīvs fl īģelis. Novada muzejā 
ir veikti otrās kārtas darbi pie pastāvīgās ekspozīcijas izveides. Izvērtējot sko-
lēnu vēlmes, sākot ar šo mācību gadu, vidusskolā ir iespēja apgūt B katego-
rijas autovadītāja apmācību.

Pateicoties projektam „Veselības veicināšanas un slimību profi lakses 
pasākumi Varakļānu novadā", regulāri tiek organizēti tematiskie semināri, 
dažādas fi ziskās aktivitātes. 

Sadarbībā ar pašvaldību biedrība „Sinerģija V” izveidoja āra trenažieru 
laukumu, biedrība „Pieaugušo attīstības projekts” turpina darbu zupas virtu-
ves nodrošināšanā, tautas amatniecības projektus realizē biedrības „Dzēr-
venīte”, „Varakļānu Aspazijas” un „Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta 
biedrība". 

Pašreiz tiek veikti būvdarbu iepirkumi uzņēmējdarbības infrastruktūras 
attīstības projektos, kuros ar ES līdzfi nansējumu tiks pārbūvēti vairāk kā 
6 km pašvaldības ielu un ceļu. Veicot visu novada grantēto ceļu izvērtēšanu, 
ir atlasīti nozīmīgākie, lai veiktu to rekonstrukciju LAD administrētajā lauku 
ceļu sakārtošanas programmā. 

„Dzīvokļu komunālajam uzņēmumam” SIA paredzēts veikt malkas apku-
res katlu nomaiņu uz šķeldas apkures katliem Jaunatnes ielas katlu mājā. 

Varakļānu novada pašdarbības kolektīvi intensīvi gatavojas XXVI Vispā-
rējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem. 

Varakļānu novada 2018. gada kultūras dzīvi caurvij divas nozīmīgas ju-
bilejas:

21. februāris – Varakļānu pilsētas statusa piešķiršana;
18. novembris – Latvijas valsts simtā gadadiena.

Paldies visiem pašvaldības darbiniekiem, uzņēmējiem, novada iedzīvo-
tājiem, kas ar savu darbu un idejām ir sekmējuši mūsu novada, mūsu valsts 
attīstību.

Panākumiem bagātu un veiksmīgu 2018. gadu!
Māris Justs,

Varakļānu novada domes priekšsēdētājs

Atskatoties uz padarīto, 
raugāmies nākotnē

19. janvārī
plkst. 17:00

Varakļānu pils skvērā

Barikāžu 
aizstāvju 
atceres 

ugunskurs
kopā ar saviem 
novadniekiem

Līdzi ņemam krūzes kopīgai 
tējas baudīšanai
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
2017. gada 28. decembrī  
Nr. 16

1.  Saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījumi 26.01.2017. saistošajos noteikumos Nr. 1 
„Par Varakļānu novada pašvaldības 2017. gada budžetu”” apstiprināšana.

2. Par Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva ap-
stiprināšanu:

1. Apstiprināt Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju šādā 
sastāvā:

komisijas 
priekšsēdētājs Agris Lungevičs Madonas novada domes priekšsēdētājs

komisijas 
priekšsēdētāja 
vietnieks, 
kas priekšsēdētāja 
prombūtnes laikā 
pilda komisijas 
priekšsēdētāja 
pienākumus 

Vilnis Špats Cesvaines novada domes 
priekšsēdētājs;

komisijas 
priekšsēdētāja 
vietnieki

Tālis Salenieks Lubānas novada domes priekšsēdētājs

Māris Justs Varakļānu novada domes  
priekšsēdētājs

Gundars Velcis Ērgļu novada domes priekšsēdētājs;

Dairis Stūris

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta (VUGD) Vidzemes reģionālās 
brigādes Madonas daļas inspektors, 
virsleitnants

Māris Bulders VUGD Vidzemes reģionālās brigādes 
Madonas daļas komandieris, majors

komisijas locekļi

Iveta Pērkone
Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienesta Madonas brigāžu atbalsta 
centra galvenā ārsta palīgs

Gundars Trops
Valsts policijas Vidzemes reģiona 
pārvaldes Madona iecirkņa priekšnieks, 
pulkvežleitnants

Artis Stuburs SIA „Madonas slimnīca” valdes 
priekšsēdētājs

Jānis Lūkins
Valsts vides dienesta Madonas 
reģionālās vides pārvaldes direktora 
vietnieks, Kontroles daļas vadītājs

Indra Tomiņa
Pārtikas un veterinārā dienesta 
Austrumvidzemes pārvaldes vadītāja, 
valsts vecākā veterinārā inspektore

Dzintars Stradiņš
AS „Sadales tīkli” Ziemeļrietumu 
ekspluatācijas daļas Madonas nodaļas 
vadītājs

Marija Drunka VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes 
reģiona Madonas nodaļas vadītāja

Arvīds Greidiņš Valsts meža dienesta Centrālvidzemes 
virsmežniecības virsmežzinis

Uģis Jakubovskis Zemessardzes 25. kājnieku bataljona 
virsleitnants

3. Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu.
4. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Maurānu Sprīdīši”, Varakļānu 

pagasts, Varakļānu novads, pārdošanu.
5. Par zemes lietošanas mērķu maiņu.
6. Par nekustamā īpašuma nosaukuma, platības un zemes lietošanas mērķa no-

teikšanu.
7. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
8. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumiem.

9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu J.S.

10. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu G.D.

11. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu V.J.

12. Par sociālo dzīvokļu īri.
13. Par dzīvokļa īres līguma pārtrauk-

šanu.
14. Par naudas balvas piešķiršanu 

nozīmīgā dzīves jubilejā.
15. Par valsts mērķdotāciju sadali 

amatiermākslas kolektīvu vadītājiem.
1. Amatiermākslas kolektīvu vadītāju 

atalgojumam paredzēto valsts mērķdotā-
ciju sadali 2018. gadam deleģēt komisijai 
šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs – izpilddi-• 
rektors Ivars Ikaunieks;
komisijas locekļi: Varakļānu kultūras • 
nama direktora p.i. Līga Rubīne;
Stirnienes tautas nama vadītāja Ieva • 
Zepa;
Murmastienes kultūras centra vadītā-• 
ja p.i. Ieva Šuste.
16. Par prioritārajiem objektiem Eiro-

pas Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai pasākumam „Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

1. Apstiprināt Varakļānu novada paš-
valdības grants ceļu būvniecības un pār-
būves prioritāro sarakstu.

2. Veikt nepieciešamos pasākumus 
un dokumentācijas sagatavošanu (to-
pogrāfi ja, projektēšana u.c.) projekta 
pieteikuma sagatavošanai un iesniegša-
nai Lauku attīstības programmas 2014. 
– 2020. gada atbalsta pasākuma „Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunošana lau-
ku apvidos” ietvaros šādiem Varakļānu 
novada pašvaldības ceļu posmiem:

2.1. ceļa Nr. 11 „Sārnas – Lielstrodi 
– Varakļāni” posmam 2,31 km garumā 
(kad. apzīm. 7078 009 0114);

2.2. ceļa Nr. 1 „Murmastiene – Sila-
gals” posmam 3 km garumā (kad. ap-
zīm.7078 004 0271; 7078 003 0201);

2.3. ceļa Nr. 21 „Šķēles – Stirnie-
ne” posmam 1,8 km garumā (kad. ap-
zīm.7094 002 0201);

2.4. ceļa Nr. 5 „Karolīna – Inčārnie-
ki” posmam 0,7 km garumā (kad. ap-
zīm.7078 004 0277);

2.5. ceļa Nr. 19 „Greblis – Aizpurve” 
posmam 1,63 km garumā (kad. apzīm. 
7078 004 0273).

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi Attīstī-
bas nodaļas vadītāja Aija Ščucka.

4. Lēmuma kontroli veikt pašvaldības 
izpilddirektoram Ivaram Ikauniekam.

17. Par neatgūstamo debitoru parā-
du norakstīšanu.

 M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja
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Noslēdzies  I mācību semestris,  ap-
kopti mācību rezultāti, atklātas problēmas 
un meklēti  risinājumi.

Skolā mācījās  250  skolēni. 230 sko-
lēnu sekmes  mācību priekšmetos novēr-
tētas ballēs.

Augsts līmenis  1,7%  (7 skolēni)
Optimāls līmenis  37%  (85 skolēni)
Pietiekams līmenis  44,8%  (103 sko-

lēni).
Nepietiekams līmenis  15,2%  (35 

skolēni).
Skolas vidējais vērtējums  6,54
Labākie rezultāti – mājsaimniecībā, 

mājturībā un tehnoloģijās, tehniskajā 
grafi kā – 8,00, vizuālajā mākslā – 7,76, 
psiholoģijā – 7,66.

Mazāk veicies virknē eksakto priekš-
metu – fi zikā, ķīmijā, bioloģijā, krievu va-
lodā vidējais vērtējums skolā no 5,33 līdz 
5,86.

Ne visi skolēni izprot izglītības nozīmi, 
tāpēc par lielu skaitu  neattaisnotu kavē-
jumu un negatīvu attieksmi pret mācībām 
no skolas atskaitīti divi izglītojamie. 

Daudzi skolēni godprātīgi mācījušies, 
bijuši aktīvi mākslinieciskās pašdarbības 
pulciņu dalībnieki, darbojušies  skolas un 
klases dzīvē, veikuši labos darbus un pa-
līdzējuši līdzcilvēkiem.

Tāpēc skolas direktors Ziemassvētku 
noskaņā pateicās virknei vecāku par ie-
guldīto darbu bērnu audzināšanā.

Īpaši priecājamies par tiem skolē-
niem, kuri  I mācību semestri beiguši ar 
teicamām un izcilām sekmēm visos mā-
cību priekšmetos. Augstā un optimālā 
līmenī mācījušies:

Laura Kassaliete 4.a;
Anna Mālniece 4.a;
Sigita Kanča 4.b;
Ernests Kokars 5.a;
Enija Skutele 5.b;
Amanda Ikauniece 7.;
Patrīcija Masaļska 7.
Izglītības jomā nozīmīgākā novitāte 

šajā mācību gadā un arī turpmākajos ir 
uz kompetencēm balstītā jaunā mācību 
satura izpratne un stratēģijas tā apguvē.

Lai sekmīgi īstenotu jaunās reformas, 
notiek dažādi kursi un semināri par jauno 
mācību saturu, inovatīvajām tendencēm, 
pārmaiņām mācību darba organizācijā.

Pirmo reizi saturs pārskatīts vienotā 
sistēmā un pēctecīgi visās izglītības 
pakāpēs (no 1,5 līdz 18 gadiem).

Formulēti sasniedzamie rezultā-
ti skolēnam 7 mācību jomās, beidzot 
pirmsskolu, 3., 6., un 9. klasi.

Sagatavoti priekšlikumi izglītības 

2017./18. m.g. I semestra rezultāti  Varakļānu 
vidusskolā un jaunās tendences izglītības jomā

satura plānošanas principiem vidējā 
izglītībā.

Veids, kā rezultātu sasniegt, būs 
katras skolas un skolotāja izvēle un at-
bildība. Atbilstoši satura ietvarā aprakstī-
tajiem mūsdienīgas lietpratības izglītības 
mērķiem skolas varēs patstāvīgi plānot, 
kā tieši sasniegt skolēniem izvirzītos mēr-
ķus atbilstoši savu skolēnu vajadzībām 
un vietējai situācijai.

Vidējā izglītībā  obligāto pamatlīme-
ņa kursu apguves noslēgums būs10./11. 
klasē. Augstākā līmeņa izvēles kursi būs 
11./12. klasē, kuros kārto eksāmenus, lai 
iestātos augstskolā.

Pamatizglītībā  būs mazāks mācību 
priekšmetu skaits, modulāra pieeja prog-
rammu veidošanā, vairāk laika dziļākai 
tematu apguvei, lielāka skolu  patstāvī-
ba mācību satura organizācijā, kā arī 9. 
klases beigās caurviju prasmju pārbaudī-
jums.

Pirmsskolā liks pamatus skolēnu 
caurviju prasmēm, kuras tālāk jau lietos 
darbībā daudzveidīgās cilvēka darbības 
jomās.

Aktualitātes mācību jomās:
Otrā svešvaloda no 4. klases (pašlaik 

no 6. klases);
Latvijas un pasaules vēsture kopā;
Jauns mācību modulis – drāma (iz-

pildītājmāksla);
Tehnoloģiju mācību joma:
Dizains un tehnoloģijas (1. – 9. kl.);
Datorika (4. – 9. kl.; integrēti datori-

kas elementi 1. – 3. kl.);
Inženierzinības (7. kl.);
Tehnoloģijas (10. kl.); 
Tehnoloģiju moduļi (11. – 12. kl.).
Obligātie pārbaudījumi pēc 5 ga-

diem
9. klašu un 12. klašu beidzējiem – 

aunie pārbaudījumi no 2021./2022. mā-
cību gada;

Projekts veidos 20 diagnosticējošos 
darbus – skolas un skolotāja rīkus skolē-
nu progresa mērīšanai;

Pamatizglītības noslēgumā – valsts 
pārbaudes darbs par izglītības standartā 
noteikto pamatprasību obligātā mācību 
satura apguves līmeni kopumā, īpaši: 
latviešu valodā, vēsturē, matemātikā un 
svešvalodā;

Pārbaudes darbu forma var būt 
kombinēts pārbaudes darbs  un/vai ek-
sāmens. Tā neatņemama sastāvdaļa ir 
mācību gada laikā veikts projekta darbs;

Lai iegūtu atestātu par vidējo izglī-
tību, kārto eksāmenus: latviešu valodā, 
svešvalodā, matemātikā un izvēlētajos 

mācību priekšmetos atbilstoši apguves.
Jauno mācību saturu ieviesīs  pa-

kāpeniski*
*Saskaņā  ar  Saeimas  Izglītības, kul-

tūras  un zinātnes komisijas  28.11.2017. 
lēmumu, skolas  gaitu uzsākšanu  no 
sešu  gadu vecuma  plānots  ieviest  gadu  
vēlāk  –  2019./2020. mācību gadā.

2018./2019. – jauno saturu ieviesīs 
pirmskolā,
2019./2020. – 1. kl. (6 g)*; 4. kl.; 7. kl.; 
10. kl.
2020./2021. – 2. kl., 5. kl., 8. kl.,11.kl.
2021./2022. – 3. kl., 6. kl., 9. kl.,12.kl.

Šajā mācību gadā skolām un pirms-
skolām Latvijā saistībā ar jauno mācī-
bu saturu un pieeju neviena pārmaiņa 
nav obligāta. Šis ir laiks, kad ikvienai 
skolai ļauts pilnvērtīgi sagatavoties, 
izmantojot ikvienu sniegto atbalstu – 
vadības mācības, seminārus, labākās 
prakses piemēru prezentācijas u.c.

Projektā 5 gados tiks izveidots 
atbalsta mehānisms skolām, skolotā-
jiem, arī pašvaldībām, vecākiem sek-
mīgai mācīšanas pieejas maiņai visās 
Latvijas pirmsskolās un skolās, lai 
līdz 2021. gadam  katram  bērnam  un 
jaunietim  Latvijā  tiktu  nodrošinātas  
mūsdienīgas  izglītības  iespējas.

Aktīvi darbosimies un sadarbosi-
mies, lai mūsu bērni iegūtu pilnvērtīgu  
un konkurētspējīgu izglītību.

Anita Saleniece, 
direktora vietniece mācību darbā

Varakļānu novada 
muzejā

Līdz 2018. gada 27. janvārim 

APSKATĀMAS IZSTĀDES

Starptautiskā glezniecības plenēra            • 
„Baltā pilsēta – 2015” gleznas

Varakļānu mūzikas un mākslas • 
skolas absolventu un audzēkņu 
mākslas darbi

Laipni aicināti!
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-

18
Ralfs Kokars
Inita Upīte

20
Kaspars Ančevs
Marta Jaunzeme
Vineta Justele
Daniels Pūrīts

25
Kaspars Broks
Gintars Latkovskis

30
Anita Bērziņa
Artūrs Broks
Jānis Jezuns
Viktors Smirnovs
Rihards Zvīdris

35
Liene Barazinska
Ina Bārbale
Dzintars Mičulis

40
Jolanta Skabe
Ilona Skutele
Līga Sondore
Inese Sondore
Aivars Vaivods

45
Svetlana Kazakeviča
Andris Racins
Vadims Samsonovs
Aija Vilcāne

50
Vilnis Briška

Ja jubilārs nevēlas, lai tiktu sumināts laikrakstā “Varakļōnīts”, lūdzam, laicīgi (vismaz mēnesi iepriekš) paziņot laikraksta redaktorei 
(e-pasts:ainajaunzeme@inbox.lv) vai Varakļānu novada pašvaldībā (e-pasts: dzimtsaraksti@varaklani.lv). 

Laikrakstā tiek sumināti Varakļānu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie jubilāri, kuru dzīvesvieta netiek norādīta pagastu 
vai pilsētu dalījumā, gadās, ka tiek sumināti jubilāri ar vienādiem vārdiem un uzvārdiem, bet atšķirīgiem gadu skaitļiem un jubilejas mēnešiem. 

Būsim korekti pret jubilāriem! Mēs taču zinām savu draugu un radu dzimšanas dienu datumus, vai ne! Paldies!

55
Juris Daleckis
Marta Mestere
Nellija Slūka

60
Vladimirs Prusakovs
Gaļina Zosāre

65
Ernests Justovičs
Andrejs Kokars

70
Jānis Pelše
Leontina Sārna

75
Emīlija Grudule
Marija Miķelsone
Jānis Mozga

80
Helēna Pastare
Genovefa Radziņa
Genovefa Reinika
Kārlis Skuruls
Marijanna Spridzāne
Leontīna Strode
Aleksandrs Trokšs
Zinaida Zepa
Matilde Zepa

90
Paulīna Prusakova
Leontīna Tropa

Vējš pāri laukiem baltas rozes bārsta.
Pa vienai ziedlapiņai raujot nost.
Tās cita citai ziemas teikas stāsta,
bet visas kopā – gaismas pili poš.
Gan brīvi lido tās, gan lokā vijas,
kā valsī apkampušās, lēni slīd.
Te viegli aizsteidz garām, rindas mijot,
te iedzirkstas kā dimanti un spīd.
Šī ziemas rožu prieka pilnā deja,
Kā pasaka, kur burvestības klimst.
Liek atplaukt mīļam smaidam Tavā sejā,
bet līdz ar smaidu – sirdī svētki dzimst!
  (J. Tabūne)

Sirsnīgi sveicam janvāra 
jubilārus novadā!
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Laba ziņa, 
sveicam!

Katru gadu tiek apkopoti  re-
zultāti Latvijā par ražības rādītājiem 
piena lopkopībā, kā rezultātā žurnālā 
Agrotops publicē 50 ražīgāko  piena 
ganāmpulku sarakstu. Informācija 
iegūta pēc pārraudzības datiem. 
Nu jau vairākus gadus produktīvāko 
Latvijas ganāmpulku top 50 sarakstā 
ir Murmastienes pagasta Varakļānu 
novada zemnieku saimniecība „La-
duži” – Inese un Aldis Strodi. Pēc 
2017. gada rādītājiem viņu saimnie-
cība atrodas 35. vietā. Lai veicas arī 
turpmāk!

Informācija 
lauksaimniekiem

SIA LLKC Madonas konsultāciju 
birojs komplektē apmācību grupu zi-
nāšanu atjaunošanas apmācībām 2. 
reģistrācijas klases augu aizsardzības 
līdzekļu profesionālo lietotāju (pirkt, 
lietot, tirgot augu aizsardzības līdzek-
ļus) apliecību pārreģistrēšanai (derī-
guma termiņa pagarināšana).

Mācību norises laiks: 9. februāris, 
sākums plkst.10.00.

Mācību norises vieta: SIA LLKC 
Madonas KB, Madonā, Poruka ielā 2.

Tiek komplektēta arī apmācību 
grupa četru dienu pamatapmācībām 
2. reģistrācijas klases augu aizsar-
dzības līdzekļu profesionālo lietotāju 
(pirkt, lietot, tirgot augu aizsardzības 
līdzekļus) apliecību iegūšanai.

Lūdzam pieteikties  SIA LLKC Ma-
donas konsultāciju birojā Poruka ielā 
2, pa tālruņiem 22006859, 64807464 
vai pa e-pastu: anita.brosova@llkc.lv.

Informācija no 
Lauksaimniecības 
Datu centra

Ganāmpulka  īpašniekam krotālijas 
jāpasūta  laikus, lai 2 mēnešus pirms 
plānotās  atnešanās tās būtu pieejamas. 
Taču jāņem vērā, ka  nevar pasūtīt nesa-
mērīgi daudz identifi kācijas līdzekļu.

Lai nodrošinātu Regulas 911/2004 
5. punkta izpildi, ir nepieciešamas kon-
trolēt brīvo liellopu krotāliju skaitu saim-
niecībās.

Ja turētāji vēlas, viņiem ir atļauts 
saskaņā ar attiecīgās valsts tiesības nor-
mām iepriekš iegādāties attiecīgo krotāli-
ju daudzumu, kas atbilst viņu vajadzībām 
tādā laikposmā, kas nepārsniedz  1 gadu. 
Tādām saimniecībām, kur nav vairāk par 
pieciem dzīvniekiem, kompetentā iestā-
de iepriekš nedrīkst nodrošināt  vairāk 
par pieciem pāriem krotāliju.

Ja ganāmpulkā brīvo krotāliju sa-
rakstā uzrādās arī tādi numuri, kuru nav 
(nozaudēti vai sabojāti), tad jāraksta ie-
sniegums šo neizmantojamo krotāliju 
anulēšanai, norādot konkrētos numurus, 
kas tiks bloķēti. Tad tie vairs neietekmēs 
pasūtāmo krotāliju komplektu skaitu.

Pārskats par stāvokli ganāmpulka no-
vietnē ar atskaites datumu 01.01.2018. ir 
jāiesniedz no 01.01.2018. līdz 31.01.2018. 
Ziņas jāiesniedz tikai par mājputniem, 
trušiem, savvaļas dzīvniekiem, kažokzvē-
riem un akvakultūrām.

Pašpatēriņa cūku kopsavilkums par 
2017. gada otro pusgadu jāiesniedz no 
01.01.2018. līdz 31.01.2018.

                   
Janīna Grudule

mob. tālr. 26543747

Kārtība 
lauksaimniecības 
zemes nomai ar 
izpirkuma tiesībām

Likuma Par zemes privatizāciju lau-
ku apvidos normas paredz, ka no 2018.
gada 1. janvāra pašvaldības, kā īpašumā  
ir neapbūvēta lauksaimniecības zeme, 
to var nodot nomā ar izpirkuma tiesībām 
uz laiku līdz 12 gadiem fi ziskām perso-
nām, kurām nepieder  lauksaimniecības 
zeme, par nomas maksu 4,5% no zemes 
kadastrālās vērtības. Ja nomnieks izman-
tos izpirkuma tiesības, nomas maksa tiks 
ieskaitīta izpirkuma maksā. Izpirkuma 
tiesības var izlietot ne agrāk, kā nomas 
līguma ceturtajā gadā.

Informācija par pašvaldības piedāvā-
to lauksaimniecības zemi nomai ar izpir-
kuma tiesībām tiks publicēta pašvaldības 
tīmekļvietnē. Ja uz vienas un tās pašas 
lauksaimniecības zemes nomu būs pie-
teikušies vairāki nomas tiesību preten-
denti, pašvaldība rīkos izlozi.

Nomātās lauksaimniecības zemes 
izpirkuma brīdī  nomniekam jāatbilst liku-
mā Par zemes privatizāciju lauku apvidos 
noteiktajiem nosacījumiem personām, 
kuras var iegūt īpašumā lauksaimniecī-
bas zemi.

  Informācija no žurnāla Agrotops

Varakļānu Novada 
muzejs 

aicina darbā uz 
nepilnu darba slodzi
remontstrādnieku 

Darba pienākumi:
Varakļānu Novada muzejā 
veikt dažādus iekšējo telpu 
remontdarbus: koka, kaļķa 
javas apmetumu virsmu 
labošana, apmešana, 
špaktelēšana, krāsošana, 
tapešu līmēšana, koka grīdu, 
logu un durvju labošana, 
ēkas ārējās fasādes un 
jumta bojājumu novēršana. 
Muzeja izstāžu vajadzībām 
dažādu podestu un sastatņu 
izgatavošana, krāsošana u.c. 

Nepieciešama:
Vidējā vai vidējā profesionālā 
izglītība un sertifi kāts 
remontdarbu veikšanai. 
Labas komunikācijas spējas.

Mēs piedāvājam
Pastāvīgu darbu pašvaldības 
iestādē,
stabilu atalgojumu,
visas sociālās garantijas.

Pieteikties darbam:
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt līdz 
2018. gada 26. janvārim uz adresi: 
varaklanupils@inbox.lv 
 
Pils iela – 29, Varakļāni, Varakļānu 
novads, LV 4838

Kontakttālrunis informācijai – 
29359242

Varakļānu Novada muzejs 
ļoti lūdz steidzami iesniegt 
fotogrāfi jas ar pieminekļa 

„MŪŽĪGU DUSU LATVIJAS PSR” 
uzstādīšanas brīdi un izskatu pie 

Varakļānu benzīntanka 
laika posmā 

no 1989. līdz 2002. gadam

 Fotogrāfi jas un vēstures liecības 
lūdz Rīgas Vēstures muzejs izstādes 

„Latvijas simtgade” veidošanai. 
Fotogrāfi jas drīkst iesūtīt arī elektroniski 
varaklanupils@inbox.lv. Muzejā pastāv 
iespēja fotogrāfi jas ieskenēt, ja kāds 

nevēlas atdāvināt tās pavisam.
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Mūsu vēsture fotogrāfi jās
Aptiekas
Pirmā aptieka Varakļānos atvērta 
1828.gadā un piederējusi grāfam 
Karolam Borham. Sistemātiskas 
ziņas par aptiekām ir no 1864. 
gada. Līdz 1895. gadam aptiekas 
provizors bija I. Hagemans, 
bet no 1900. līdz 1903. gadam 
aptiekas īpašnieks un provizors 
bija K. Baumanis.
No 190. līdz1931. gadam 
īpašnieks un provizors bija 
Pokrovskis, aptieka atradās Rīgas 
– Daugavpils ielu krustojumā 
divstāvu ēkā. Pēc Pokrovska 
pēkšņās nāves aptieku pārņēma 
dr. Stuķēna māsa, kurai bija 
augstākā farmaceitiskā izglītība. 
Varakļānos vēl bija Gutmana 
aptieka (ienākot vāciešiem, ebrejs 
Gutmans noindēja savu ģimeni 
un noindējās pats).
1930. gadā sāka darboties 
Manuela Duela drogu veikals 
(Kuplās bārdas un miermīlīgā 
smaida dēļ Duelu tautā sauca par 
svātū Jezupu. Vācu laikā Duelu 
nošāva).
1944. gada decembrī aptiekas 
organizēšanai no Rīgas atsūtīja 
Ēvaldu Lagzdiņu, 1945. gada 
maijā atvēra aptieku Rēzeknes 
ielā 3. Aptiekā pirmā sāka strādāt 
Viktorija Bokāne. Sākumā 
Varakļāniem medikamentus 
piegādāja no Rīgas, vēlāk no 
Daugavpils noliktavām.
1949. gada septembrī aptiekas 
pārvaldīšanu uzticēja farmaceitu 
kursus beigušajai Emīlijai 
Zvīdrei, kura nostrādāja līdz 
1984. gadam, kad par aptiekas 
pārvaldnieci kļuva Viktorija 
Aļeiņikova. 1994. gada 8. oktobrī 
V. Aļeiņikova izveidoja savu 
aptieku – „Viktorijas aptieka”, 
ir arī fi liāle Murmastienē. 1994. 
gada decembrī atvērta arī Viļānu 
aptiekas „Lana” fi liāle, tagad 
Mēness aptieka.
Aptieka no Rēzeknes ielas 3 
1995. gadā tika pārvietota uz 
Rīgas ielu 13, pārvaldniece 
Tatjana Mičāne to privatizēja, 
izveidojot I/U „Alianse”, tagad 
Apotheka.
Paldies aptieku darbiniecēm par 
atsaucību!
Aina Jaunzeme

 Aptiekas kolektīvs 1981. gadā 1. rindā no krei-
sās kasiere Marija Strode, kasiere Veronika Cakule, 
farmaceita asistente Marija Sparāne, 2. rindā – sa-
nitāre Leontīne Trūpa, fasētāja Helēna Čaunāne, 
farmaceita asistente Genovefa Inča, 3. rindā – far-
maceita asistente vadītājas vietniece Johanna Kras-
nais, farmaceita asistente Maruta Mālniece, farma-
ceita asistente Gaļina Grandāne, farmaceita asisten-
te Marija Juste.

1947. gads, pa kreisi Emīlija Zvīdre.

Aptiekas kolektīvs 1963. gadā.

Aptiekas kolektīvs 1976. gadā.

Aptiekas laboratorijā.

Atpūtas brīdī.

Uz aptiekas lieveņa.
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 Leontīne Trūpa un Helēna Čaunāne.

„Viktorijas” aptiekā, 2005. gads.

Aptiekas darbinieces, 80-tie gadi.

Darbinieku kolektīvs kopā ar dakteri Jāni Vutnānu,
1980. gads.

Pie kases.

 Aptiekas vadītāja Emīlija Zvīdre.

„Viktorijas” aptiekas 10 gadu 
jubilejā.

Aptiekas recepte.

 „Alianses" darbinieces.

Vecās aptiekas ēka.
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Eņģeļu laiks
Aizritējušais Adventes un Ziemassvētku 

laiks ir rosinājis pārdomas par pansionāta 
jauno mājvietu. Ieradāmies oktobrī – krāšņā 
lapkritī, skaistā laikā un skaistā vietā – Stir-
nienes muižā. Lai arī dzīvojam tikai nepilnus 
trīs mēnešus, esam guvuši  daudz pozitīvu 
emociju. 

Biedrības NSUS „No sirds uz sirdi” mi-
sija ir rast iespējas celt sociālo labklājību arī 
sociāli mazaizsargātajām personu grupām. 
Labdarības organizētajā projektā „Eņģeļu 
pasts” piedalījāmies arī mēs. Iemītnieki tika 
apdāvināti ar pašu izvēlētajām dāvanām. To 
klāsts bija visai plašs – no saldumiem un mīļ-
lietiņām līdz pat elektroierīcēm.

Adventes laikā Ilze B. apciemoja mūs un 
dāvāja pašgatavotus eņģelīšus ikkatram, tie 
bija pirmie Ziemassvētku noskaņas vēstne-
ši.

Varakļānu bērnudārza bērni mūs prie-
cēja ar patiesi sirsnīgu priekšnesumu. Viens 
no tā vēstījumiem, manuprāt, ir sena patiesī-
ba, ka mums ir jāprot priecāties par to, kas 
mums, ir nevis skumt par to, kā mums nav.

Novada vidusskolas bērni ziedoja dienu 
no ziemas brīvlaika, lai veltītu sevi labajiem 
darbiem. Šo veicamo darbiņu vidū bija arī 
pansionāts, tā iemītnieki tika pie gardiem ie-
vārījumiem. 

Pansionāta vārdā vēlos izteikt pateicī-
bu arī biedrībai „Varakļōnīts” par Zinaidas 
Strods testamentāro ziedojumu – dāvi-
nājumu. Paldies par dāvāto profesionālo 
elektrisko plīti ar cepeškrāsni 1000 euro 
vērtībā, bez kuras Ziemassvētku mielasts 
nebūtu ar šo svētku sajūtu piepildošo brī-
numjauko cienastu smaržu un garšu. Ar 
iepriekšējo iekārtu ēdiena gatavošanas 
iespējas bija ierobežotas, jo nācās iztikt 
bez cepeškrāsns, tā nefunkcionēja.

Pašā gada nogalē pansionāta saimes 
sirdis saviļņoja labdarības akcija „Laimes eņ-
ģeļi”. Mīļš paldies tās organizētājai Lindai par 
atraktīvo pasākumu un gādību par Latvijas 
pensionāriem, kuri saņēma veltes, sūtītas ne 
tikai Latvijas mērogā, bet arī no ārzemēm.

Lai visu Labo Eņģeļu sirdis pilda doša-
nas prieks, kā pateicībā tās silda dāvanas 
saņēmējus. 

Patiesā cieņā – pansionāta vadītāja 
Irina Vecozola

Lūk, kāda tam ir dzīves formula no 
senioriem:

Jo ātrāk to sapratīs citas paau-
dzes, jo skaistāka būs dzīve. Netērēsim 
savu enerģiju uz lietām, par kurām vispār 
nevajadzētu domāt. Ja citas paaudzes 
izprastu senioru domu gājienu iespējami 
ātrāk, tad dzīve kļūtu vieglāka. Citu paau-
džu pārstāvji pārāk iespringst uz neliet-
derīgiem dzīves sīkumiem un, kad saprot 
šo savu kļūdu, tad tas jau ir par vēlu.

Ieelpo nākotni, izelpo pagātni. Nav 
svarīgi, kur Tu esi un caur ko Tev būs jāiz-
iet. Vienmēr tici, ka tuneļa galā ir gaisma. 
Nekad neko negaidi, neceri un nepiepra-
si. Vienkārši dari, ko vari izdarīt, un pā-
rējais būs kā būs. Tāpēc, ka, kā tikko Tu 
izdarīsi to, ko vari izdarīt, notiks tas, kam 
jānotiek, vai arī, Tu ieraudzīsi nākamo 
soli, kas Tev jāsper.

Dzīve var būt daudz vienkāršāka. 
Vienkārši koncentrējies uz kādu vienu lie-
tu, kas Tev svarīga. Tev nav jādara viss 
uzreiz un viss tūliņ un tagad. Elpo, dzīvo 
un dari to, kas Tev tieši priekšā. To, ko Tu 
ieliksi Dzīvē, Dzīve pēc brīža Tev atdos.

Lai citi pieņem Tevi tādu, kāds Tu 
esi vai arī nepieņem vispār. Runā patie-
sību pat tad, ja Tava balss dreb. Esot Tu 
pats, tāds, kāds esi, Tu ienesīsi skaistumu 
tur, kur tas nekad nav bijis. Ej savu ceļu 
pārliecināti un negaidi no citiem sapratni 
un atbalstu, īpaši tad, ja tie nesaprot, uz 
kurieni Tu ej!

Tu neesi tas cilvēks, kas biji agrāk 
un tas ir normāli. Tu esi izgājis caur dau-
dziem kāpumiem un kritumiem, lai kļūtu 
tas, kas esi šodien. Pagājušajos gados 
bijuši daudzi notikumi, kas izmainījuši Ta-
vus uzskatus, pasnieguši lieliskas dzīves 
mācībstundas un likuši Tev kļūt stiprākam 
garā. Laiks iet, un nekas nestāv uz vietas, 
taču daudzi cilvēki vienalga Tev teiks, ka 
esi izmainījies. Atbildi viņiem: „Protams, 
esmu izmainījies. Tā vienmēr dzīvē notiek. 
Taču es vienalga esmu tas pats cilvēks, 
tikai nedaudz spēcīgāks, kā biju agrāk!”

Viss, kas ar mums notiek, palīdz 
mums augt, pat tad, ja grūti to šobrīd 
saprast. Tas, kas notiek Tavā dzīvē, 
vienmēr Tevi virzīs, izmainīs, pilnveidos. 
Tāpēc, lai ko arī Tu nedarītu – nekad ne-
pārstāj ticēt! Pats tievākais diedziņš pār-
vērtīsies par stiprāko virvi. Ļauj ticībai kļūt 
par tavu enkuru, notici, ka Tavam stāstam 
vēl nav pienākušas beigas un bēgumu 
nomainīs paisums, kas rezultātā Tevi aiz-
nesīs skaistajā krastā.

Necenties kļūt bagāts, centies kļūt 
laimīgs. Kad Tu kļūsi vecāks, Tu redzēsi 
lietu vērtību, ne cenu. Gala rezultātā Tu 

Esiet laimīgi!
sapratīsi, ka labākās dienas bija tās, kad 
Tu smaidīji bez kāda īpaša – ekstraordi-
nāra iemesla. 

Novērtē mirkļus un esi pateicīgs 
par tiem, nemeklējot neko vairāk! Tā arī 
ir patiesas Laimes būtība.

Esi izlēmīgs un dzīvespriecīgs. Sa-
proti to, ka lielāko daļu Tavu ciešanu un 
neveiksmju izraisa ne apstākļi, bet gan 
Tava attieksme pret tiem. Uzsmaidi tiem, 
kas skauž un cenšas Tev kaitēt. Parādi vi-
ņiem, ka to, kas viņiem dzīvē trūkst, viņi 
nekad nevarēs no Tevis piesavināties.

Esi uzmanīgs pret tiem, kas Tev 
dārgi un mīļi. Gadās, ka Tavs mīļotais 
cilvēks saka: „Ar mani viss ir kārtībā.” Tad 
vajag ieskatīties viņam acīs, stipri apskaut 
un teikt: „Es zinu, ka tā nav. Kā es varu 
palīdzēt?” Un nevajag kreņķēties, ja Tev 
šķiet, ka daži cilvēki par Tevi atceras tikai 
tad, kad esi tiem vajadzīgs. Atrodi prieku 
tajā, ka citiem cilvēkiem Tu esi kā maza 
bākas gaismiņa, uz kuru tie iet tad, kad 
dzīvē ieskauj tumsa.

Dažkārt Tev ir jāatlaiž cilvēks, lai 
tas varētu izaugt. Tāpēc, ka pats gal-
venais viņa dzīvē nav tas, ko tu dari viņa 
labā, bet tas, ko esi iemācījis viņam da-
rīt viņa paša labā, lai kļūtu veiksmīgs un 
laimīgs. Dažkārt, lai sasniegtu rezultātu, 
Tev jāatstumj cilvēki, ar kuriem ir atšķirī-
gas intereses. Tas palīdzēs Tev atbrīvot 
vietu tiem, kuri atbalsta Tevi Tevis paša 
redzējumā. Tas notiek spontāni Tavā iz-
augsmes procesa laikā. Kad esi sapratis, 
kas Tu esi, Tu saproti arī to, ka ne visi 
cilvēki, kurus agrāk Tu pazini, ar kuriem 
draudzējies, skatās uz lietām tāpat kā Tu. 
Tā Tu vari saglabāt skaistas atmiņas par 
kopā pavadīto laiku un turpināt savu kus-
tību uz priekšu. Labāk atskatīties un teikt: 
„Es nevaru noticēt, ka es to izdarīju”, 
nekā teikt: „Man žēl, ka es to neizdarīju”. 
Jebkurā gadījumā cilvēki Tevi apspriedīs 
un vērtēs. Tāpēc nevajag dzīvot, lai atstā-
tu iespaidu uz citiem – dzīvo, lai atstātu 
iespaidu uz sevi! Mīli sevi tik, lai citu dēļ 
nebūtu jāpazemina sevi. Ja Tu gaidi lai-
mīgas beigas, bet neredzi tās, iespējams, 
pienācis laiks jaunam Sākumam? Paska-
ties uz sevi no malas un pieņem faktu, ka 
arī Tev ir tiesības laiku pa laikam kļūdīties. 
Tikai tā Tu vari mācīties.

Stipri ir tie cilvēki, kuri ar patie-
su prieku smejas par problēmām, jo 
izcīnījuši smagu cīņu. Viņi smejas tā-
pēc, ka nekas viņus nenovilks lejā, viņi 
turpinās sevu ceļu uz jaunu sākumu.
Esi laimīgs!

Avots:https://gintafiliasolis.word-
press.com/…/12-lietas-ko-vecma…/
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Mūsu Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis šogad nolēmis pamainīt ofi ciā-
lo apsveikuma kartīšu noformējumu, un 
šoreiz uztic to mūzikas un mākslas skolu 
skolēniem. Apsveikuma kartītes šobrīd 
jau atradušas ceļu pie saviem adresātiem, 
bet uzvarētājs paziņots un apsveikts, nu 
jau pagājušā gada, 18. decembrī. Šāda 
ideja īstenota pirmo reizi, jo iepriekš ap-
sveikuma kartītes dizains bijis visai attu-
rīgs. Savā uzrunā skolēniem Raimonds 
Vējonis atzina, ka ir patīkami pārsteigts, 
jo neesot gaidījis, ka izsludinātajā konkur-
sā tiks iesūtīts tik liels skaits darbu – 132 
darbi. Par konkursa uzvarētāju tika pazi-
ņota desmitgadīgā Ārija Tiltiņa no Staice-
les. Viņas darba nosaukums – „Ejam uz 
pili”. Savukārt vienu no atzinībām saņē-
ma Lorēna Gulbe no Grobiņas par darbu 
„Ziemassvētku tuvošanās”. Prezidenta iz-
sludinātajā apsveikuma kartīšu konkursā 
piedalījās arī skolēni no Varakļāniem.

Atbildot uz prezidenta uzaicinājumu, 
arī divas Varakļānu Mūzikas un mākslas 
skolas skolnieces Sigita Kanča un Patrī-
cija Kanča devās uz Rīgas pili, kur svinī-
gā pasākumā tika sveikti laureāti. Abas 
Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas 
skolnieces piedalījās konkursā un pasā-
kuma laikā abu skolnieču darbi bija izlikti 
kopējai visu iesūtīto darbu apskatei. Mei-
tenēm bija unikāla iespēja paviesoties 
prezidenta pilī, iepazīties ar pils vēsturi un 
pats galvenais – sasveicināties ar pašu 
Raimondu Vējoni un izveidot kopbildi. 
Meitenes juta patīkamu satraukumu, jo 
paviesoties Rīgas pilī vēl nebija sanācis. 

Ceram, ka šis konkurss norisināsies 
arī turpmāk, lai spētu pacīnīties par uzva-
rētāja titulu un godu, kāds nāk līdzi tam, 
ka gūta uzvara prezidenta izsludinātā 
konkursā. 

Kopumā aizvadītais mācību gads 

Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas skolnieces 
tiekas ar valsts prezidentu Raimondu Vējoni

Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas 
nodaļā ir bijis radošs un aktīvs, ko pierāda dalība vairākos skolēnu 
radošo darbu konkursos un izstādēs. Aktīva darbošanās notiks 
arī nākošajā mācību pusgadā, jo skolēni jau gatavojas savu ra-
došumu pierādīt un atklāt kā tuvāku, tā arī  tālāku Latvijas pilsētu 
mākslas skolu izsludinātajos konkursos. Viens no nozīmīgākajiem 
konkursiem, kurā skolēni piedalīsies, ir Jelgavas novada Mūzikas 
un mākslas skolas rīkotais I Starptautiskais vizuālās mākslas kon-
kurss „Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot”, kā arī Latvijas iz-
glītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības 
programmu audzēkņu Valsts konkurss. 

Vēlam skolēniem un mācībspēkiem neizsmeļamu radošumu, 
neatlaidību, panākumus un vieglumu it visā. 

Ilze Fetjko, skolotāja



„VARAKĻÕNĪTS” 2018. gada janvāris10

Dzimtsarakstu nodaļas informācija 

14.12. Varakļānos, Pils ielā 7D, pie 
veikala „Top”, pils. A.B. vadīja a/m VW, 
būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, 
pārbaudē konstatētas 3,14 promiles al-
kohola.

15.12. Varakļānos, 1 Maija laukumā 
3, veikala „Lats” telpās, pils. J.M. atradās 
cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibu-
ma stāvoklī. 

15.12. Murmastienes pag., pie mā-
jām „Kaudzītes”, atrasts pils. V.A. līķis bez 
vardarbīgas nāves pazīmēm.

17.12. Murmastienes pag., „Strupu-
ļi”, pils. A.I. mājai pils. A.K. izsitis loga 
stikla rūtis.

19.12. Varakļānos, Miera ielā 10-2, 
pils. M.M. ienākusi nepazīstama persona 
un atteikusies doties projām. 

24.12. Varakļānos, pa Rēzeknes ielu, 

Varakļānu novadā uz 01.01.2018. ie-
dzīvotāju skaits 3354 (Varakļānu pagasts 
736, Varakļānu pilsēta 1908, Murmastie-
nes pagasts 710). 

Statistikai – 01.01.2017. iedzīvotāju 
skaits 3455 (Varakļānu pagasts 762, Va-
rakļānu pilsēta 1962, Murmastienes pa-
gasts 731)

- 01.01.2016. – 3522 (Varakļānu pa-
gasts 794, Varakļānu pilsēta 1972, Mur-
mastienes pagasts 756). 

Visvecākā novada iedzīvotāja dzimu-
si 1918. gadā, kuras deklarētā dzīvesvie-
ta ir Murmastienes pagastā, Varakļānu 
pilsētas vecākā iedzīvotāja dzimusi 1920.
gadā un Varakļānu pagasta vecākā iedzī-
votāja dzimusi 1922. gadā.

Varakļānu novada Dzimtsaraks-
tu nodaļā laikā no 01.01.2017. līdz 
31.12.2017.: 

- Reģistrētas 6 laulības, no kurām 3 
noslēgtas Varakļānu vissvētākās Jauna-
vas Marijas debesīs uzņemšanas Romas 
katoļu baznīcā un 3 noslēgtas Varakļānu 
novada Dzimtsarakstu nodaļā. Pirmajās 
laulībās stājās 5 vīrieši un 4 sievietes, 
otrās laulības – 1 vīrietim un 1 sievietēm, 
trešās laulības 1 sievietei.

- reģistrēta divdesmit piecu bērniņu 
dzimšana. 

2017. gadā pasaulē nākuši 11 zēni  
un 12 meitenes.

Laulībā dzimuši 8 bērniņi, paternitā-
te (vecāki dzīvo nereģistrētās attiecībās) 
noteikta 14 bērniņiem, bet 1 bērniņam ir 
tikai mamma. Jaunākā mamma 19 gadus 
jauna, drosmīgākā mamma 42 gadus 

jauna, jaunākais tētis – 23 gadus jauns 
un 41 gadu jauns. Pirmais bērniņš dzimis 
8 ģimenēm, otrais bērniņš – 8 ģimenēm, 
trešais bērniņš – 4 ģimenēm, ceturtais – 2 
ģimenēm un piektais bērniņš vienai ģime-
nei. Varakļānu pagastā deklarēta dzīves-
vieta 5 jaundzimušajiem, Varakļānu pilsē-
tā – 13 jaundzimušajiem, Murmastienes 
pagastā – 5 jaundzimušajiem.

2017. gadā pirmais reģistrs sastā-
dīts nedzīvi dzimušam bērniņam, otrais 
reģistrs sastādīts 2016. gada decembra 
mēnesī dzimušam bērniņam un 2017.
gada pirmā bērniņa dzimšanas reģistrs 
sastādīts janvārī.

- Reģistrēti 59 miršanas fakti (25 vī-
rieši un 34 sievietes). 

Mirušo pēdējā deklarētā dzīvesvieta:
- Varakļānu pagastā bija 16 perso-

nām (10 vīriešiem un 6 sievietēm),
- Varakļānu pilsētā – 30 (10 vīriešiem 

un 20 sievietēm), 
- Murmastienes pagastā – 5 (4 vīrie-

šiem un 1 sievietei). 
8 miršanas reģistri (1 vīrietim un 7 

sievietēm) sastādīti personām, kuru pē-
dējā deklarētā dzīvesvietas bija Viļānu 
novads, Rēzeknes novads, Riebiņu no-
vads, Madonas novads, Rīga.

Vecākais mirušais bija 94 gadus 
vecs, jaunākais – 37 gadus jauns.

2017. gada kopējais jaundzimušo 
bērnu skaits, kuru deklarētā dzīvesvieta 
ir Varakļānu novada administratīvā terito-
rija, ir 23 bērni un mirušo personu, kuru 
pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Varakļā-
nu novada administratīvā teritorija, skaits 
67 personas.

Varakļānu novada 
VPVKAC sniegtie 

pakalpojumi:
Klātienē var pieteikt noteiktus 

šādu valsts iestāžu pakalpojumus: 
Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra
Valsts ieņēmumu dienests;

Tiek sniegta informācija par vairā-
ku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un 
palīdzība to lietošanā:

Lauku atbalsta dienests;
Nodarbinātības valsts aģentūra;
Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde;
Uzņēmumu reģistrs;
Valsts darba inspekcija;
Valsts zemes dienests;
Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra;
Valsts ieņēmumu dienests;
Lauksaimniecības datu centrs.

UZMANĪBU – SVARĪGI!
Ja nav nepieciešamo dokumen-

tu (pases, identifikācijas kartes jeb 
personas apliecības, bankas konta 
numura (iesniedzot iesniegumus 
klātienē), pakalpojumu nav iespē-
jams saņemt

Lai saņemtu pakalpojumu Va-
rakļānu novada VPVKAC, jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments – 
pase vai identifikācijas karte (per-
sonas apliecība).

Lai saņemtu e-pakalpojumu, ne-
pieciešams autentificēties ar savu 
internetbanku, eID karti vai elektro-
niskā paraksta viedkarti. 

KONTAKTI
Varakļānu novada Valsts un paš-

valdības vienotais klientu apkalpoša-
nas centrs 

Adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, 
Varakļānu novads, LV-4838

Darba laiks: 
P.     8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00 
O.    8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
T.     8.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00
C.    8.00 – 12:00 un 13.00 – 17.00
Pk.  8.00 – 12.00 un 13.00 – 16.00
S., Sv.     BRĪVS

Tālrunis: 64860870, e-pasts: 
varaklani@pakalpojumucentrs.lv

www.varaklanunovads.lv/VPVKAC

Policijas informācija
pils. K.B. vadīja a/m BMW, būdams alko-
holisko dzērienu ietekmē, pārbaudē kon-
statētas 2,20 promiles alkohola.

25.12. Varakļānos, Kosmonautu ielā 
20, pils. A.Č. atradās cilvēka cieņu aiz-
skarošā alkohola reibuma stāvoklī, kāp-
ņu telpā gulēja.

26.12. Varakļānos, Miera ielā, garāžu 
kooperatīvā, uzlaužot pils. A.A. piedero-
šo garāžu, nozagti vairāki krūmgrieži un 
citas mantas.

28.12. Varakļānos, Zaļā ielā 12, no-
darīti miesas bojājumi pils I.I.

31.12 Varakļānos, Kosmonautu ielā 
15-34, tika skaļi atskaņota mūzika, trau-
cējot pārējiem iedzīvotājiem naktsmieru. 

M. Lindāns



11„VARAKĻÕNĪTS” 2018. gada janvāris

Akcija „Dāvināšanas prieks”

21. janv. 13.00 sv. Mise
28. janv.13.00 sv. Mise
2. febr. 13.00 sv. Mise, svēteis sveces
4. febr. 13.00 sv. Mise, svēteis sv. 
Blazija dīnas sveces, sv. Agatas dīnas 
maizi, yudini, sōli
11. febr. 13.00 sv. Mise, Lurdas 
Dīvmōtes svēteiba slimnīkim
14. febr. 13.00 Palnu dīnas sv. Mise
25. febr. 13.00 Gavēņa I svātdīnas sv. 
Mise

STĒRNĪNES DRAUDZĒ

STĒRNĪNES BAZNĪCĀ

JANVĀRĪ:

27.01.
16:00

Varakļānu KN līnijdeju grupa „Četras debess 
puses” ielūdz uz sadanci „Ciemos pie Dukša ” ---------

FEBRUĀRĪ:

3.02.
14:00

 ATPŪTAS PĒCPUSDIENA SENIORIEM
------------

21.02.
19:00

VARAKĻĀNIEM-90 Pilsētas jubilejas gada 
ieskaņu vakars ------------

22.02.
10:00

Apvienība „Tims” piedāvā leļļu teātri
 „Vilks, kurš rija grāmatas” 

1,00 eiro

MARTĀ:

15.03. Gatavojoties un gaidot Latvijas simtgadi, aicinām 
baudīt
koncertu „ES DZIEDU SAVU DZIESMU! ”
Koncertā dzirdēsiet Latvijas novadiem 
raksturīgākās un izsenis mīlētās latviešu autoru, 
rakstnieku un latviešu mūziķu radītās dziesmas. 
Novadus pārstāvēs Samanta Tīna, Uģis Roze, 
Guntis Veits un brāļi Puncuļi.

Biļetes 
iepriekšpārdošanā 

no 1. marta; 
cena no 5, 00 līdz 

10,00 eiro

aicina apmeklēt

Sestdien, 10. februārī 16.00 
Latvijas simtgadei vel  ts 
garīgās mūzikas koncerts 

„Par Tevi, Latvija, 
lūdzamies dziedot” 
vokālais ansamblis „Dižbrāļi”, 
mākslinieciskā vadītāja Anita 

Cinkmane. Programmā latviešu un 
Rietumeiropas komponistu darbi.

Ideja... Ideja radās kādā parastā otr-
dienā,  kad kopā pulcējas skolēnu  paš-
pārvalde. Kāds ierosināja organizēt akci-
ju „Dāvināšanas prieks” un visi šo ideju 
atbalstīja.

Atbalsts... Mēs bijām  patīkami pār-
steigti, ka mūsu ideju – sarūpēt pašu pa-
gatavotas dāvanas – atbalstīja visi 1. – 12. 
klases skolēni, vecāki un skolotāji. Dāva-
nu bija ļoti daudz.

Sadarbība... Devāmies pie Varakļānu 
novada  sociālā dienesta darbiniekiem 
un izpilddirektora, lai precizētu Ziemas-
svētku rūķu maršrutu.

Cepšana... No agra rīta 27. decem-
brī visi ieradāmies skolā, lai saceptu pi-
parkūkas. Kad cepām, smarža bija tik 
kārdinoša, ka apēdām dažas. Piparkū-
kas  bija  garšīgas un kraukšķīgas!

Brauciens....paldies mūsu šoferītim 
Pēterim.

Pārdomas: 
Vedām cilvēkiem pārsteigumu un 

novēlējām jauki pavadīt svētkus. Brau-
cām apciemot pansionāta iemītniekus, 
pensionārus un bijušos skolotājus. Brau-
cām pa labiem, un arī ne tik labiem ce-
ļiem.  Gadījās arī nedaudz apmaldīties un 
apjukt, jo nezinājām, kur jābrauc. Katru 
reizi, stāvot pie kādas mājas durvīm un 
turot rokās dāvaniņas, pārņēma satrau-
kums, taču, kad durvis atvēra pārsteigts 
un priecīgs cilvēks, arī mums uzreiz kļuva 
silti ap sirdi. 

Ļoti daudz pozitīvu emociju. Bija  
patīkami satikt, uzklausīt un ieprieci-
nāt  cilvēkus Ziemassvētkos. 

Mēs vēlētos, lai akcija „Dāvinā-
šanas prieks” kļūtu par ikgadēju pa-
sākumu. 

Rūķu lomās iejutās: Laura, Si-
gita, Paula, Melānija, Deina, Evita, 
Samanta, Agnese, Alvis un skolotāja 
Aina Kazāka.
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Dalība projektā – atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai

Lai nodrošinātu izglītības 
pakalpojumu daudzveidību, 
tādējādi uzlabojot izglītoja-
mo kompetences un mācību 
sasniegumus, Varakļānu no-
vada skolas 2017. gada septembrī uzsāka 
īstenot Eiropas sociālā fonda (ESF) atbal-
stīto projektu Nr. 8.3.2.2./16/001 „Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču attīstī-
bai”, kuru koordinē Valsts izglītības satura 
centrs. Projekts ir vērsts uz jaunu peda-
goģisko risinājumu meklēšanu, lai skolās 
ieviestu alternatīvas organizācijas formas, 
kuras tiek realizētas gan mācību stundās, 
gan ārpusklases pasākumos. Projekta pa-
sākumos galvenokārt iesaistīti izglītojamie 
ar mācīšanās traucējumiem, mācību grū-
tībām un izglītojamie ar augs-
tiem un vispārējiem sasnie-
gumiem no 1. līdz 6. klasei. 
Kā palīdzība izglītojamiem ar 
speciālām programmām dar-
bosies skolotāja palīgs. 

Lielākā fi nansējuma daļa 
tiek atvēlēta  STEM  jomai 
(matemātika, dabaszinātnes, 
tehnoloģijas), pievēršot uzma-
nību praktiskai pieejai un sko-
lēnu intereses veicināšanai.  
Tiks organizēta dabas pētnie-
ku nometne (sk. S. Grudule, 
I. Laura, I. Eiduka), mācību ekskursija uz 
Cēsu ZINOO. Pašlaik jau notiek robotikas 
nodarbības (sk. I. Strode). 

Kā atbalsts skolēniem ar mācību grūtī-
bām tiek vadītas individuālās konsultācijas 
matemātikā (sk. M. Mālniece), Murmastie-
nes pamatskolā – sk. A. Zvaigzne-Tavare. 
Savukārt tie skolēni, kuriem patīk matemā-

EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Sociālais
fonds

I E G U L D Ī J U M S  T A V Ā  N Ā K O T N Ē

tika, risina „Cietos riekstus’’ sk. I. Lauras 
vadībā.

Valodu jomā  sk. A. Caune  organizē 
diskusiju klubu dzimtajā valodā, bet I. Moz-
ga – angļu valodā. Lai aktivizētu un papil-
dinātu vārdu krājumu, attīstītu radošumu, 
notiek pulciņi „Jaunie žurnālisti” un „Teātra 
sports” sk. I. Eidukas vadībā. 

Pateicība
Tikko norimuši sirsnīgie Jaungada vēlējumi, salūti, svētku 

kņada. Ir pirmā Jaungada nakts. Uz ielas viss kluss. Pie kaimiņu 
mājām vizuļo izrotātās eglītes, māju fasādes. Pie Martas Birzs 
mierīgi dzīvojas trīs braši sniega vīriņi... Svētīgs miers visapkārt!

Pēkšņi dzirdu, ka mājā sāk kaut kas dunēt, šalkt! Izrādās, ka 
pagrabā zem mājas pamatīgs „ūdenskritums”, un ūdens strauji 
pildās iekšā. Viss pludo; saknes, kartupeļi, kompota burciņas ...

Izmisums, nesapratne, kas tas ir, kāpēc tā !?!
PALDIES kaimiņiem Dainai un Jānim Pelšiem, Arvīdam 

Miškam par padomiem, līdzjušanu...Neizsakāma PATEICĪBA pa-
gasta pārvaldniekam Jānim Mozgam, Kārlim Caunem, Aivaram 
Brenčam! Pateicoties viņu operatīvajai rīcībai, jau ap pl.10-tiem 
Murmastienes iedzīvotājiem tika atjaunota ūdens piegāde.

Mans vēlējums 2018. gadā, lai mūs sargā no debesīm un 
saprot uz zemes! 

Pateicībā E. Logina
 Murmastienes „Rūķīšos” 2018.01.02.

 Murmastienes pa-
matskolā tika piesaistīta 
logopēde skolēnu valo-
das traucējumu novērša-
nai un sk. V. Pelse  darbo-
jas ar skolēniem praktis-
kajās nodarbībās latviešu 
valodā.

Arī kultūrizglītības un 
radošās industrijas jomu 

esam ietvēruši projektā. Kā ārpusklases 
pasākums notiek pulciņš „Izgatavojam 
paši”, kuru vada  sk. S. Grudule. 

Tā ir iespēja skolēniem  izpausties 
radošajos darbos, rīkot vietējās izstādes. 
Vasarā sk. L. Briška un M. Selicka aicinās 
uz nometni „Kas top no papīra’’.

 Projekta gaitā būs iespēja pilnveidot 
sniegto izglītības pakalpojumu un nostip-
rināt skolas kolektīva gatavību risināt iz-
glītojamo vajadzības – paaugstinot viņu 
sasniegumus, nodrošinot, ka mācību 
procesā tiek ievērotas dažādu izglītojamo 
spējas un mērķtiecīgi tiek kompensētas tās 
vajadzības, kas traucē skolēnam sasniegt 
augstākus mācību rezultātus. Ļoti ceram, 
ka šis projekts sasniegs savu mērķi un ra-
dīs interesi darboties dažādās jomās.

Inese Prusakova,
Projekta koordinatore 
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Gada izskaņu Murmastienes pamat-
skolā  šoreiz aizvadījām,  godinot latviešu 
tautas tradīcijas. Ziemassvētkus aizvadī-
jām latviskā stilā,  organizējot  svētku pa-
sākumu „Ķekatas nāk!”.

Tad nu svētku jautrība var sākties –  
dziesmas, rotaļas, zīlēšana un budēļi.  
Šajā pasākumā  izdzīvojām latviešu  tra-
dīcijas un to  vērtības.  Arī šodien mēs 
varam dziedāt par to, lai brangi lopi, lai 
bagāta labības raža,  jo bez maizes un 
pārticības neiztikt arī mūsdienās.  Pie 
mums ciemos ieradās Murmastienes fol-
kloras kopa, kura veica  bluķa vilkšanas 
rituālu, veicinot labklājību, dodot  svētību 
un aizvelkot prom mūsu blēņas un ne-
veiksmes. Līdz ar bluķi mēs sadedzinā-
jām savas neveiksmes, grūtumu un visu, 
kas mums traucējis, lai kopā ar sauli va-
ram kāpt kalnā un aizsākt jaunu gadu.

Ziemassvētki  ir arī  laiks, kad mēs 
cenšamies sniegt saviem tuvākajiem 
dāvanas, šis ir prieka un laba vēlējuma 
laiks. Murmastienes pamatskolas saime 
šogad rīkoja labdarības akciju „No sirds 
uz sirdi”. Skolēni, skolas darbinieki un ve-
cāki dāsni atsaucās  skolas rīkotajai Zie-
massvētku labdarības akcijai un sarūpēja  
daudz skaistu dāvanu Varakļānu veselī-
bas aprūpes centra iemītniekiem.  

22. decembra rītā Murmastienes pa-
matskolas rūķi devās uz aprūpes centru, 
lai Ziemassvētku brīnumu radītu  visiem 

Ziemassvētku ieskaņas 
Murmastienes pamatskolā

40 šī centra iemītniekiem. Šķiet viss izdevās,  
jo pirms atgriešanās skolā redzēju patiesu 
gandarījumu un prieku  ne tikai  veco ļaužu, 
bet arī savu audzēkņu  sejās. Šis apciemo-
jums mums sniedza arī kādu vērtīgu mācību. 
Šiem ļaudīm it kā nekas netrūkt – ne ēdiena, 
ne jumta virs galvas… bet nav vissvarīgākā 
cilvēcīga siltuma un kripatiņas uzmanības. 
Veselības centra ļaudis  priecājas par katru 
apmeklētāju un ciemiņu, viņu kvēlākā vēlē-
šanās ar kādu aprunāties un dalīties savā 
pieredzē. Un to taču mēs viens otram varam 
dāvāt ik dienas, negaidot īpašus uzaicināju-
mus un akcijas!

Inguna Pelše,
Murmastienes pamatskolas direktores v.i. 

1. semestra 
rezultāti 
Murmastienes 
pamatskolā

Pēc Ziemassvētku un Jaunā 
gada sagaidīšanas Murmastienes 
pamatskolā atkal sākam jaunu 
darba cēlienu. Kā jau ierasts, tas 
krietni rosīgāks un darbīgāks kā 
1. semestris, jo sākas lielie pār-
baudes darbi, mācību priekšmetu 
olimpiādes. Īpaši atbildīgs šis laiks 
būs 9. klašu skolēniem, jo mācību 
gada  beigās  veiksmīgi jānokārto 
eksāmeni un jāstartē jaunās izglītī-
bas iestādēs.

1. semestri noslēdzot Mur-
mastienes pamatskolas skolēnu 
sekmes bija pietiekamā līmenī, jo 
vidējais vērtējums skolā  – 6,76.

Augsts sekmju  līmenis – 
Rūta Grudule 2. kl., Andriana Fer-
čuka 3. kl.

Optimāls  sekmju līmenis – 
30,6 %

Pietiekams sekmju līmenis 
– 4,71%

Nepietiekams sekmju līme-
nis – 4,82%.

Skolēniem labākas sekmes ir 
sportā, mūzikā, mājturība un teh-
noloģijās, sociālajās zinībās u.c.

Savukārt, eksaktie mācību 
priekšmeti sagādā  lielākas grūtī-
bas, tāpēc tajos vērtējumi tik dau-
dziem skolēniem ir viduvēji.

Pārskatot sekmju kopsavil-
kumu, secinu, ka 8 skolēniem 1. 
semestra noslēgumā ir  pietrūcis 
pavisam nedaudz, lai iekļūtu labi-
nieku sarakstā.  Novēlu viņiem sa-
ņemties un uzlabot savas sekmes 
līdz optimālam līmenim.

No ārpusstundu   aktivitātēm 
noteikti  gribu izcelt  atkārtotu 
uzvaru LAD izsludinātajā konkur-
sā „Mans mazais pārgājiens” un 
iegūto 200,00 euro  lielo naudas 
balvu, kā arī uzslavēt mūsu skolas 
jaunsargus par viņu aktīvo darbo-
šanos. 

2017. gads noslēdzies labi. 
Notikušas daudzas labas lietas, 
kas motivē gan skolēnus, gan 
arī skolotājus piepildīt savus sap-
ņus un ieceres. Lai mums visiem 
Jaunajā gadā izdodas atrast savu 
veiksmes formulu!
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Ar ko gan izmērīt var sāpes,
Kad tās kā asmens sirdī dur,
Varbūt ar mātes zemes spēku,
Kas pasauli uz savām plaukstām tur?
 (Dz. Čumakeviča)

01.12.2017. – 31.12.2017. 
mūžībā aizgājuši

Varakļāni
Anna Začesta – 73
Ausma Grabovska – 57

Varakļānu pagasts
Jānis Kļaviņš – 87
Jānis Liepiņš – 67
Augusts Veips – 94

Murmastienes pagasts
Aloizs Skuruls – 88

Dekšāres pagasts
Aina Tropa – 59

Rīga 
Larisa Mosolova – 82
Varakļānu novada pašvaldība 

izsaka visdziļāko līdzjūtību aizgājēju 
tuviniekiem 

Mans mazais puisītis. 
Divas actiņas, kas spoži mirdz, 
Mīļas lūpiņas, kas noskūpsta uz nakti, 
Divas rociņas, kas cieši mani apskauj – 
Tas mans mazais puisītis. 
Neviens to neaptvers nekad, 
Ko tava atnākšana nozīmēja man, 
No debesīm tu nācis, 
Un tāpēc mīlu tevi es. 
Tu nozīmē man visu. 
Tu ierāpies man klēpī. 
Un man tu vienmēr paliksi – 
Mans mazais puisītis. 
 (R. Volgemuts)

Sveicam:
Agritu Puisāni un Edmundu Piziču ar 
dēla Sebastiana dzimšanu 
Līgu un Andreju Sondorus ar dēla 
Ralfa dzimšanu
Ilgu un Mairi Maltas ar dēla Emīla 
dzimšanu
Lāsmu un Edgaru Lempus ar dēla 
Edvarda dzimšanu 

Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši izstaigāti;
Lai nu mīļā Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
 INĀRAI KUPČAI ar ģimeni, 
atvadoties no māmulītes.

Murmastienes pamatskolas kolektīvs

PĀRDOD SAUSU SKALDĪTU 
MALKU. AR PIEGĀDI 

T. 26563524

Un kas par to,
Ka gadu vesels klēpis
Kā pļavu ziedi
Laika vāzē mirdz.
Gan sūrumu, gan prieku
Katrs slēpis, bet viss ir bijis
Vajadzīgs priekš sirds.

Vēlot labu veselību un ilgus 
dzīves gadus, sveicam 

LILIJU ČERŅECOVU 
nozīmīgā dzīves jubilejā!
Varakļānu vidusskolas 

Valodu komisijas kolēģes

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm,
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma...
Sēru brīdī esam kopā ar audzinātāju 
MAIJU SPRŪDŽU un viņas ģimeni, 

vīru, tēvu, vectēvu Raimondu Sprūdžu 
mūžībā pavadot.

1966. gada 11. klases absolventi

Mums palikuši tavi vārdi,
Mums palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā  zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.

Izsakām patiesu līdzjutību 
Ausmas Grabovskas radiem, 

draugiem, kaimiņiem,  pavadot viņu 
smilšu kalniņā. 

Paturēsim viņu vienmēr mīļā atmiņā.
SIB „VARAKĻĀNU ASPAZIJAS”

2018. gads Nr. 1 (280)

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” tipogrāfi jā
tālr. 648 60983, 25767030
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada domes atbalstu

Kaut es savu māmuliņu
Caur zemīti sadzirdētu;
Es satītu valodiņu
Kā dzijtiņu kamolā.

Patiesa līdzjūtība 
INĀRAI KUPČAI un viņas mīļajiem, 
mammīti smilšu kalniņā pavadot.

Kāpņu telpas kaimiņi

Tai tālajā pļavā, kur atmiņa zied,
Tur mani jūs vienmēr satiksiet...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
MAIJAI SPRŪDŽAI un ģimenei, vīru, 

tēvu, vectēvu Raimondu Sprūdžu 
mūžībā pavadot.

Aizvadītā gada nogalē atvadījāmies 
no bijušajām kolēģēm – 

Rainas Rotkevičas, 
Alevtinas Kondratjevas. 

Mūsu klusa līdzjūtība piederīgajiem...

Varakļānu vidusskolas skolotāju 
kolektīvs

Varakļānu „Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums” SIA
pērk MALKU

Informācija pa tālruņiem: 
29487102; 28377852

SIA „Baltic Akmens” veic 
pieminekļu izgatavošanu 

un uzstādīšanu. 
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.

Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999

–


