
Varakļāniem  95 

Klusus, mierīgus,

 saticības pilnus 

Ziem�  v� kus un 

veiksmīgu Jauno 

2022. gadu!

Pirmo reizi Varakļānu vārds vēstu-
res avotos minēts jau 1483. gadā. Va-
rakļānos un apkārtnē tad valdīja grāfu 
Borhu dzimta. Ir versijas, ka Borhi šeit 
bija vēl agrāk, bet vismaz pagaidām tam 
nav dokumentāra apliecinājuma. 

Par Varakļānu nosaukuma rašanos 
ir 2 populāras versijas. Pilsētas nosau-
kums veidojies no vārdiem „varš” un 
„klāni”. Pamatojums versijai ir Lubāna 
klānu pļavas, kas saules staros zaigo-
jušas vara nokrāsā. Taču daudz senāka 
un ticamāka versija vēsta, ka Varakļānu 
nosaukums ir veidojies no vācu valodas 
vārda „Warkland”, kas tulkojumā nozī-
mē Varkas zeme. 

Nozīmīgs Varakļānu vēsturē bija 
arī 1784. gads. Boļeslava Brežgo sastā-
dītajā dokumentu krājumā „Latgales 
inventāri un ģenerālmērīšanas zemju 
apraksts 1695 – 1784” minēts, ka Vara-
kļānus dēvē par miestu. Tas jau ir solis 
tuvāk pilsētas tiesību iegūšanai. Apraks-
tā teikts, ka Varakļānu miests atrodas 
ģeogrāfi ski izdevīgā vietā, pie lielceļa, 
kas ved no Rēzeknes uz Rīgu. 

Lielākā Varakļānu izaugsme notika 
20. gadsimta sākumā līdz pat Otrajam 
pasaules karam. 1903. gadā tiek būvēta 
dzelzceļa līnija. Tas arī nosaka to, ka Va-
rakļāni veidojas kā tirdzniecības pilsēta. 
Tirdzniecību Varakļānos attīstīja ebreji. 
Līdz pat Otrajam pasaules karam Va-
rakļāni bija ebreju pilsēta. 1935. gadā 

N. Orda zīmējums.
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2023. gada 26. janvārī       
Nr. 1

1. Par zemes nomu.
2. Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 18-

25, Varakļāni,  ierakstīšanu zemesgrā-
matā un nodošanu atsavināšanai.

3. Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 20-
17,  Varakļāni,  ierakstīšanu zemesgrā-
matā un nodošanu atsavināšanai.

4. Par dzīvokļa īpašuma Pils iela 
24-2, Varakļāni,  ierakstīšanu zemesgrā-
matā un nodošanu atsavināšanai.

5. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 
pagarināšanu.

6. Par īres līguma pārslēgšanu.
7. Par dzīvojamo telpu īres līguma 

izbeigšanu.
8. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu 

sniedzot palīdzību dzīvokļa jautājuma 
risināšanā.

9. Par pārreģistrēšanu pašvaldības 
dzīvokļa jautājumu risināšanas palīdzī-
bas reģistrā.

10. Par personas iekļaušanu paš-
valdības dzīvokļa jautājumu risināšanā 
sniedzamās palīdzības reģistrā.

11. Par naudas balvu piešķiršanu 
nozīmīgās dzīves jubilejās.

12. Par izmaiņām Medību koordinā-
cijas komisijas sastāvā.

13. Par Iepirkumu komisiju.
Apstiprināt Iepirkumu komisiju 

šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs –  pašval-

dības izpilddirektors Oskars Kančs;
Priekšsēdētāja vietnieks –  grāmat-

vede Evija Suhačeva;
Locekļi – grāmatvede Anita Broka, 

Saimnieciskās daļas vadītājs Vilnis Dzēr-
vītis, sekretāre Karīna Keiša, juriste Ēri-

ka Jermanova.
Iepirkumu komisiju izveidot uz no-

teiktu laiku – līdz 2024. gada 31. janvā-
rim.

14. Par Sosnovska latvāņa izplatī-
bas ierobežošanas pasākumu uzsākša-
nu Varakļānu novada teritorijā.

Apstiprināt „Varakļānu novada te-
ritorijas latvāņu izplatības ierobežoša-
nas pasākumu organizatoriskais plāns 
2023. – 2027. gadam”.

15. Par saistošo noteikumu Nr. 1 
„Par Varakļānu novada pašvaldības 
2023. gada budžetu” apstiprināšanu.

16. Par atbalstu projekta „Esi aktīvs 
Varakļānu novadā” īstenošanai.

Garantēt līdzfinansējumu no paš-
valdības šiem mērķiem paredzētā 2023. 
gada budžeta līdzekļiem līdz 1400,00 
EUR apmērā projekta „Esi aktīvs Vara-
kļānu novadā” īstenošanai.

2. Konkrēta pašvaldības līdzfinan-
sējuma daļa tiks piešķirta pēc projekta 
apstiprināšanas, līguma noslēgšanas ar 
Madonas novada fondu par projekta īs-
tenošanu, atbilstošo tāmei līdz 10% ap-
mērā no attiecināmo izmaksu summas.  

17. Par atbalstu dzejoļu krājuma 
„Pie loga putna spārns. Dzeja 1984. – 
2003.” izdošanai.

Garantēt pašvaldības līdzfinansēju-
mu no pašvaldības šiem mērķiem pa-
redzētā 2023. gada  budžeta līdzekļiem 
līdz 1000,00 EUR dzejoļu M. Bārbales li-
terārā mantojuma dzejoļu krājuma „Pie 
loga putna spārns. Dzeja 1984. – 2003.” 
izdošanai.

Konkrēta pašvaldības līdzfinansēju-
ma daļa tiks piešķirta pēc kopējā dzejo-
ļu krājuma izdošanas budžeta saskaņo-
šanas.

VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDE
18. Par Varakļānu novada vizuālās 

identitātes apstiprināšanu:
1. Apstiprināt SIA „STARIS” izstrādā-

tos Varakļānu novada vizuālās identitā-
tes pamatelementus;

2. Uzsākt apstiprinātās Varakļānu 
novada vizuālās identitātes pamatele-
mentu izmantošanu atbilstoši Varakļānu 
novada zīmola stratēģijas vadlīnijām;

3. Projektu vadītājai Līnai Naglei or-
ganizēt un koordinēt Varakļānu novada 
zīmola ieviešanu atbilstoši identitātes 
pamatelementiem un stratēģijas vadlī-
nijām.

19. Par 25.10.2012. apstiprinātā 
„Nolikuma par Varakļānu novada ama-
tiermākslas kolektīvu darbības finansē-
šanas kārtību” 1. pielikuma aktualizāciju 
2023. gadam.

20. Par Varakļānu novada ceļu un 
ielu fonda izlietojuma programmas 
2023. – 2025. gadam apstiprināšanu.

21. Par atbalstu projekta „Stirnienes 
sv. Laura Romas katoļu baznīcas pieeja-
mības uzlabošanai” īstenošanai:

1. Garantēt pašvaldības līdzfinansē-
jumu no pašvaldības šiem mērķiem pa-
redzētā 2023. gada budžeta līdzekļiem 
līdz 1400,00 EUR projekta „Stirnienes sv. 
Laura Romas katoļu baznīcas pieejamī-
bas uzlabošanai” īstenošanai.

2. Konkrēta pašvaldības līdzfinan-
sējuma daļa tiks piešķirta pēc projekta 
apstiprināšanas, līguma noslēgšanas ar 
Madonas novada fondu par projekta īs-
tenošanu, atbilstošo tāmei līdz 10% ap-
mērā no attiecināmo izmaksu summas.  

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

K. Keiša,
Pašvaldības sekretāre

Klasifi-
kācijas 

kods
Nosaukums

Gada 
plāns 
(EUR)

I KOPĀ IEŅĒMUMI 4,275,813

II Nodokļu un nenodokļu 
ieņēmumi

1,732,424

III Nodokļu ieņēmumi 1,692,824
Tiešie nodokļi 1,684,824
IV Nenodokļu ieņēmumi 39,600
V Transfertu ieņēmumi 2,247,889
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi 295,500

01.0.0.0. IENĀKUMA NODOKĻI                                                                                                                                         1,522,118

04.0.0.0. ĪPAŠUMA NODOKĻI                                                                                                                                         162,706

Varakļānu novada pašvaldības 2023. gada budžets

17.0.0.0. 10,000

18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI                                                                                                                                     2,097,889

19.0.0.0. PAŠVALDĪBU BUDŽETU 
TRANSFERTI                                                                                                                                      

140,000

21.0.0.0. BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI                                                                                                                                        295,500
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
FUNKCIONĀLAJĀM 
KATEGORIJĀM 

4,829,631

01.110  Izpildvaras un likumdošanas 
varas institūcijas                                                                         

424,610

01.120  Finanšu un fiskālā darbība                                                                                             123,510

01.721  Pašvaldību budžetu iekšējā 
valsts parāda darījumi                                                                      

62,310

01.830  Vispārēja rakstura transferti no 
pašvaldību budžeta pašvaldību 
budžetam                                                

155,000

03.390  Pārējās tieslietu iestādes                                                                                             34,835

04.120  Vispārēji nodarbinātības 
jautājumi                                                                                     

62,405

04.510  Autotransports                                                                                                         73,089

05.100  Atkritumu apsaimniekošana                                                                                              8,905

06.200  Teritoriju attīstība                                                                                                   828,197

07.240  Pārējie ambulatorie 
pakalpojumi                                                                                        

39,086

08.100  Atpūtas un sporta iestādes un 
pasākumi                                                                                 

16,691

08.210  Bibliotēkas                                                                                                            76,167

08.220  Muzeji un izstādes                                                                                                     106,505

08.230  Kultūras centri, nami, klubi                                                                                           296,418

08.620  Pārējie sporta, atpūtas, kultūras 
un reliģijas pasākumi                                                                

48,421

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

515,709

09.219  919,531

09.510  Interešu un profesionālās 
ievirzes izglītība                                                                           

226,035

10.200  Atbalsts gados veciem cilvēkiem                                                                                        325,742

10.400  Atbalsts ģimenēm ar bērniem                                                                                            25,000

10.700  Pārējais citur neklasificēts 
atbalsts sociāli atstumtām 
personām                                                       

276,770

10.910  Pārējās citur neklasificētās 
sociālās aizsardzības 
pārraudzība                                                         

184,695

VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
EKONOMISKĀM 
KATEGORIJĀM 

4,829,631

1000 Atlīdzība                                                                                                                                           2,707,165

05.0.0.0. NODOKĻI PAR PAKALOJUMIEM 
UN PRECĒM                                                                                                                                          

8,000

08.0.0.0. IEŅĒMUMI NO 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 
ĪPAŠUMA                                                                                                                                         

3,000

09.0.0.0. VALSTS (PAŠVALDĪBU) 
NODEVAS UN KANCELEJAS 
NODEVAS                                                                                                                                         

6,100

10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS                                                                                                                                       500

13.0.0.0. IEŅĒMUMI NO VALSTS 
(PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMA 
PĀRDOŠANAS UN NO 
NODOKĻU PAMATPARĀDA 
KAPITALIZĀCIJAS                                                                                                           

30,000

1100 Atalgojums                                                                                                                                           2,188,816

1200 Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura 
pabalsti un kompensācijas                                                                                              

518,349

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                     1,087,731

2100 Mācību, darba un dienesta 
komandējumi, dienesta, darba 
braucieni                                                                                                                                       

1,188

2200 Pakalpojumi                                                                                                                                          618,539

2300 Krājumi, materiāli, 
energoresursi, prece, biroja 
preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000                                                                                                           

447,144

2400 Izdevumi periodikas iegādei                                                                                                                                         1,570

2500 Budžeta iestāžu nodokļu 
maksājumi                                                                                                                                       

19,290

3000 Subsīdijas un dotācijas                                                                                                                                       45,450

3200 Subsīdijas un dotācijas 
komersantiem, izņemot 
lauksaimniecības ražošanu, 
sabiedriskajām organizācijām 
un citām institūcijām                                                                             

45,450

4000 Procentu izdevumi                                                                                                                                        57,300

4300 Pārējie procentu maksājumi                                                                                                                                       57,300

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                       418,175

5100 Nemateriālie ieguldījumi                                                                                                                                     100

5200 Pamatlīdzekļi                                                                                                                                        418,075

6000 Sociālie pabalsti                                                                                                                                        343,770

6200 Pensijas un sociālie pabalsti 
naudā

190,970

6400 Pārējie pabalsti                                                                                                                                        152,800

7000 Valsts budžeta uzturēšanas 
izdevumu transferti                                                                                                                                      

170,040

7200 Pašvaldību budžeta 
uzturēšanas izdevumu 
transferti                                                                                                                                      

170,040

IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) 
vai DEFICĪTS (–)

-553,818

FINANSĒŠANA: 553,818

F210    Naudas līdzekļi (Izmaiņas) 769,195

F210 Atlikums uz perioda beigām -769,195

F4002 Aizņēmumi -215,377

F4002 -Aizņēmumi                                                                                                                                           -215,377

Ilona Skutele,
    Varakļānu novada pašvaldības

    galvenā grāmatvede
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Jauna kārtība atbalsta saņemšanai
Eiropas Savienības atbalsta kārtī-

ba lauksaimniekiem šajā gadā būtiski 
mainās. Jauno atbalsta saņemšanas 
kārtību jāapstiprina valdībai. Līdz ar 
to lauksaimniekiem būs jāapgūst dau-
dzi jauni jēdzieni un jāsaprot, kādā 
veidā viņi par savu saimniekošanu 
varēs saņemt atbalsta maksājumus. 
Daudzi atbalsta veidi mainīsies, bet ir 
tādi, kas paliks tādi paši kā iepriekšējā 
plānošanas periodā. Viens no tiem ir 
mazo lauksaimnieku shēma, kur da-
lībnieki arī turpmāk varēs pretendēt 
uz 500 eiro gadā.

Problēmas būs tiem saimniekiem, 
kur ražošana ir ļoti ekstensīva vai fak-
tiski nav, piemēram, ir zāle, bet nav 
dzīvnieku, jo būs grūtības ar prasību 
izpildi. Šajos gadījumos vajadzētu sa-
kārtot nomas attiecības ar faktisko 
zemes apsaimniekotāju, lai tas var 
pieteikt platības.

Kopš šā gada vairs nav vienotā 
platību maksājuma, tā vietā būs ilgt-
spēju sekmējošais ienākumu pamat-
atbalsts jeb saīsināti – ISIP. To varēs 
saņemt saimniecības, kas nav mazā 
lauksaimnieka shēmas dalībnieki, 
tātad visi pārējie. ISIP maksājums 
ir atkarīgs no saimniecības lieluma. 
Būs vēl tā sauktais pārdalošais mak-
sājums – papildu maksājums par pir-
majiem 30 ha – no 3 līdz 30 ha maksās 
papildu 53 eiro/ha, par tiem, kas no 
30 līdz 100 ha – 12 eiro/ha. Šo mak-
sājumu saņems pilnīgi visi saimnieki 
neatkarīgi no tā, vai saimniecībai ir 30 
ha vai 1000 ha. Tomēr, ja ha ir mazāk, 
likme būs lielāka.

Ar 2023. gadu vairs nav zaļināša-
nas maksājumu. Tā vietā lauksaim-
niekiem, ja vēlas saņemt vēl kādu at-
balstu, ir jāskatās, kurās ekoshēmās 
var piedalīties. Protams, jāizvērtē, vai 
varēs izpildīt konkrētas ekoshēmas 
nosacījumus.

Pavisam ir sešas ekoshēmas, vie-
nai no tām ir divas apakšshēmas. Pir-
majā ekoshēmā – videi un klimatam 
labvēlīgas lauksaimniecības prakses 
atbalsts ir maksājums par kultūrau-
gu dažādošanu. Maksā gan par lauk-
augiem, gan dārzeņiem, gan arī par 
ilggadīgajiem stādījumiem, ja to rind-
starpas ir ar segumu, nevis uzrušinā-
tas. Tātad ziemas periodā apsētas ar 
zāli vai starpkultūru. Maksājums ir 43 
eiro/ha. Ja platība ir līdz 10 ha, gal-
venā kultūra nedrīkst pārsniegt 75% 
aramzemes. Ja platība ir no 10 līdz 
30 ha, tad atbalsta saņemšanai ir jā-

audzē vismaz trīs kultūras. Ja zemes 
platība ir vairāk nekā 30 ha, prasība ir 
audzēt vismaz 4 kultūras, kur galvenā 
kultūra nepārsniedz 65%, divas galve-
nās kultūras nepārsniedz 90% un jā-
būt arī ceturtajai kultūrai, kas aizņem 
vismaz 1% sējumu. Vienlaikus, atkarī-
bā no saimniecības atrašanās vietas 
ir jābūt zemes segumam ziemas pe-
riodā – no 15. novembra līdz 15. feb-
ruārim. Ja visus šos nosacījumus izpil-
da, saimniecība par aramzemi saņem 
43 eiro/ha.

Viena no ekoshēmām atbalsta 
ekoloģiski nozīmīgo platību izveidi. 
Lauksaimniekiem ir iespēja – veidot 
šādas platības, kur nelieto augu aiz-
sardzības līdzekļus (AAL). Atbalstu 
varēs saņemt vai nu par slāpekli pie-
saistošiem kultūraugiem, vai nektā-
raugiem, vai zaļmēslojuma augiem, 
vai par starpkultūrām, kuras iesēj pēc 
galvenā kultūrauga novākšanas, vai 
arī par zālāju pasēju. Atbalsta maksā-
jums atkarībā no pozīcijas būs no 50 
līdz 151 eiro/ha. Piemēram, ja būs ie-
sēti mieži ar zālāju pasēju, tad par šo 
platību saņems papildu 50 eiro/ha. Ja 
būs nektāraugi, tad 151 eiro/ha.

Der atgādināt, ka ekoshēmas var 
kombinēt. Piemēram, ja lauksaimnie-
kam ir mieži ar zālāju pasēju, par šo 
platību saņems gan pirmās ekoshē-
mas atbalstu, ja  izpildīs nosacījumus, 
gan arī  otrās ekoshēmas atbalstu.

Pie ekoloģiski nozīmīgo platību 
izveides ir iecerēts 65 eiro/ha liels at-
balsts par kaļķošanu. Šajā gadījumā 
ir jāveic augsnes analīzes. Un pēc kaļ-
ķošanas ir jāsēj kāds no ekoloģiskās 
nozīmes kultūraugiem. Visticamāk, 
galvenokārt būs slāpekli piesaistošie 
kultūraugi, var būt arī zaļmēslojuma 
augi vai rudens periodā – starpkultū-
ras.

Ceturtajā ekoshēmā varēs sa-
ņemt atbalstu par augsnes minimālo 
apstrādi vai tiešo sēju – tātad par to 
platību, kuru apstrādā ar minimālo 
augsnes apstrādes tehnoloģiju vai 
kultūraugus sēj tiešsējā. Par nosauk-
tajām  tehnoloģijām maksās 15 eiro/
ha.

Piektā ekoshēma paredz atbalstu 
par slāpekļa un amonjaka emisiju un 
piesārņojumu mazinošu lauksaim-
niecības praksi. Runa ir par precīzo 
lauksaimniecību. Lai pretendētu uz 
šo atbalstu, saimniecībai pirmām kār-
tām ir jāsagatavo mēslošanas plāns. 
Jābūt derīgām augsnes analīzēm par 

pēdējiem pieciem gadiem un arī mēs-
lošanas plānam. Atbalsta saņēmējam 
būs jāiestrādā mēslojums atbilsto-
ši mēslošanas plānam, organiskais 
mēslojums būs tieši jāiestrādā aug-
snē (cisternas, šļūtenes, kas mēloju-
mu tieši iestrādā augsnē). Mēslošanai 
ir jābūt precīzai, lauksaimniekam ir 
jāizmanto ar GPS aprīkoti agregāti. 
Dati jāievada VAAD vides pārvaldības 
sistēmā, un tad lauksaimnieki var sa-
ņemt attiecīgi 31 vai 20 eiro/ha.

Sestā ekoshēma ir zālāju sagla-
bāšana. Atbalstu varēs saņemt par 
zālājiem, kurus divus gadus pēc kār-
tas mehāniski neapstrādā, ar nosacī-
jumu, ka ir izpildīta vismaz minimālā 
dzīvnieku blīvuma prasība. Tā galve-
nokārt ir 0,4 liellopu vienības uz ha. 
Ir atkāpes briežkopībā un jaunajiem 
lauksaimniekiem – šo grupu preten-
dentiem minimālā prasība ir 0,3 liel-
lopu vienības uz ha.

Septītā ekoshēma ir aktuāla bio-
loģiskajām saimniecībām. Tātad, ja 
bioloģiskajā saimniecībā veic kul-
tūraugu dažādošanu, ir nodrošināts 
ziemas segums, tad saņem šo mak-
sājumu. Vienāgā atšķirība – pirmajā 
ekoshēmā nevarēja saņemt atbalstu 
par zālājiem, septītajā ekoshēmā to 
var saņemt, ja ir nodrošināts minimā-
lais dzīvnieku blīvums.

Tātad šīs sešas ekoshēmas lauk-
saimnieki var izmantot dažādās kom-
binācijās un pretendēt uz atbalstu, 
kas aizstāj zaļināšanas maksājumu. 
Prātīgi izmantojot piedāvātās iespē-
jas, var saņemt lielāku atbalsta sum-
mu nekā agrāk zaļināšanas maksāju-
mā.

  Bez tam saglabājas visas iepriek-
šējā plānošanas perioda saistītā at-
balsta shēmas.

Lai lauksaimnieki labāk saprastu, 
kādas iespējas jaunajā plānošanas 
periodā pieteikties uz atbalsta mak-
sājumiem, vajadzētu apmeklēt infor-
matīvo semināru Madonā, 24. martā.
Bez tam plānojam LAD darbinieku se-
mināru par minētajiem jautājumiem 
Murmastienē aprīlī, kad būs pieņemti 
MK noteikumi.

Lūgums sekot informācijai presē, 
novada mājaslapā.

Informācija no žurnāla „Agro-
tops”.

J. Grudule, 
Novada lauks. konsultante 

mob. tālr. 26543747

Vēl viens gads muzeja darbā ir aiz-
vadīts. Varakļānu Novada muzeju 2022. 
gadā apmeklēja nedaudz vairāk kā 
4000 viesu. Tas ir ievērojams apmeklē-
tāju skaita pieaugums, lai gan vēl netika 
sasniegts pirms pandēmijas muzeja ap-
meklējumu skaits.

Aizvadītajā gadā 2 reizes pieauga 
ārzemju viesu skaits. Visvairāk muzeju 
apmeklēja viesi no Lietuvas, Ukrainas, 
Polijas un Vācijas. Bija viesi arī no Zvied-
rijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, 
Portugāles, Grieķijas, Nīderlandes, Liel-
britānijas un Baltkrievijas.

Labi veicās arī muzeja pedagoģiska-
jās programmās. Arī 2022. gadā visap-
meklētākā muzeja piedāvātā program-
ma skolas somas ietvaros bija „Pa grāfa 
Borha piedzīvojumu takām Varakļānos”, 
kuru vadījām 24 reizes un tajā piedalījās 
vairāk kā 500 skolēnu. Dalībnieku skaits 
gada laikā palielinājies 4 reizes. Muzejā, 
parkā un pilsētā 43 ekskursijas, kurās 
piedalījās vairāk kā 600 klausītāju. 

2022. gadā muzejā vizītē ieradās 
Polijas vēstniece Latvijā: Monika Miha-
lišina. Pārrunājām  kopīgo Latvijas un 
Polijas vēsturi un iespējamo sadarbību 
grāfu Borhu dzimtas pētniecībā.  

Aizvadītajā gadā notika vairākas 
meistarklases: Maijas Šuļgas, Olgas un 
Valda Pauliņu keramikas un vaska ba-
tikas meistarklase, tekstilmākslinieces 
Līvas Kaprāles filca sniegpārslu meis-
tarklase. Kopā meistarklasēs piedalījās 
vairāk kā 200 skolēnu. Sadarbība ar tek-
stila māksliniekiem turpināsies arī 2023. 
gadā. 

Ne pirmo reizi Varakļānu Novada 
muzejā viesojās retro auto parāde. Vai-
rāk kā 40 retro auto un vairāki desmiti 
viesu. Varakļānu Novada muzejs pieda-
lījās akcijā „Apceļosim Latvijas pilis un 
muižas”. Varakļānu muižas pili un parku 

2022. gads Varakļānu Novada muzejā

iepazina vairāk kā  80 akcijas dalībnieku. 
Muzeju naktī Varakļānos viesojās vairāk kā 

150 apmeklētāji. Viesi baudīja dzīvo mūziku. 

Glezna „Vissvētākā sāpju 
zobena caurdurtās sirds 

godināšana”.

aptuveni 58% no visiem iedzīvotājiem 
bija ebreji. 

Attīstījās tirdzniecība un amatnie-
cība. Ievērojami pieauga iedzīvotāju 
skaits Varakļānos, tāpēc 1928. gada 
11. februārī Varakļāni ieguva pilsētas 
tiesības. 1928. gadā 90% tirdzniecības 
sektora piederēja ebrejiem. Varakļānos 
bija 166 tirdzniecības uzņēmumi. Liela 
daļa atradās Rīgas ielā. Ebrejiem pilsē-
tā bija 3 sinagogas, pamatskola. Ebreji 
darbojās arī politikā, vairāki pat bija pil-
sētas mēri. Varakļānos varēja nopirkt 
laikrakstus latviešu, latgaliešu valodā 

un jidišā.
Viss mainījās Otrā pasaules kara 

laikā, 1941. gada jūnijā, kad Varakļānos 
ienāca vācu karaspēks. Lai gan vietē-
jie varakļānieši centās glābt ebrejus, 
tika nošauti 540 ebreji. Arī pilsēta bija 
ļoti izpostīta. Varakļānos sākotnēji bija 
izveidojusies blīva vienstāva koka ēku 
apbūve. Maz bija divstāvu vai mūra 
ēku. 1944. gadā kaujās tika nopostīti 
aptuveni 70% no pilsētas. Padomju lai-
kā visi postījumi tika piedēvēti tikai vācu 
karaspēkam, bet pilsētas nopostīšanā 
krietni lielāka loma ir Sarkanās armijas 
karavīriem. Galvenais bija izdzīt vācu 
karaspēku no pilsētas. Pēc kara Vara-

kļāni sākotnēji arī  atdzima koka ēku 
veidolā. 1950-tajos gados sāka būvēt 
aizvien vairāk ķieģeļu ēku. 

Varakļānus zina arī kā garīdznieku 
pilsētu, jo no Varakļāniem un tuvējās ap-
kārtnes nākuši 3 bīskapi: Pēteris Strods, 
Boļeslavs Sloskāns, Antons Justs. No 
Varakļāniem un tuvējās apkārtnes nā-
kuši vēl 26 garīdznieki, pārsvarā katoļu 
konfesijas, bet ir arī luterāņi.

Lai visiem arī turpmāk labi klājas 
mūsu skaistajā, baltajā pilsētā!

Sveicam svētkos! 
Arturs Ikaunieks,

Varakļānu Novada muzeja tūrisma 
konsultants 

turpinājums no 1. lpp.

Tika prezentēta Līvas Urtānes 
glezna, kurā redzams Varakļā-
nu muižas pils īpašnieks, grāfs 
Jans Mihaels Borhs. Atklāta un 
no jauna iesvētīta pilnībā res-
taurētā (18. gs beigas/ 19. gs. 
sākums) glezna „Vissvētākās 
sāpju zobena caurdurtās sirds 
godināšana”. Gleznu muzejam 
savulaik dāvināja prāvests Vik-
tors Naglis, bet restaurēja Ingu-
na Namiķe un Linda Līva Oše. 

Paldies visiem muzeja ap-
meklētājiem un atbalstītājiem!

Uz tikšanos muzejā! 

Arturs Ikaunieks,
Varakļānu Novada muzeja 

tūrisma konsultants

Polijas vēstnieces Latvijā viesošanās 
Varakļānos.

Retro auto parāde.
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Martā
Meteņdiena Varakļānos aizvadīta 
sportiskā garā

Meteņu dienai ir 
jautrs raksturs.   Šos 
svētkus visi gaida ar 
prieku, jo ziema iet 
uz beigām un tuvojas 
pavasaris.   Arī cilvēku 
domas pārslēdzas uz 
pavasara darbiem.  Die-
nas kļuvušas gaišākas 
un saulainākas, garos 
un tumšos vakarus no-
maina gaisma. Sevišķi 
priecīgi par Meteņa at-
nākšanu ir bērni, un tas izpaužas viņu āra 
aktivitātēs. Vizināšanās ar ragaviņām atstāj 
neviltotu prieku un sajūsmu, jo tā ir sevišķi 
priecīga nodarbe.  

5. februārī Meteņi Varakļānos bija gana 
sportiski un saulaini, komandas sacentās 
savā starpā veiklības stafetē. Iesaistīties va-
rēja arī daudzās citās aktivitātēs gan lieli, 
gan mazi. Savu veiksmi un veiklību varēja 
pierādīt tādos uzdevumos kā „Trāpīgais Me-
tenis”, „Zābaka mešana”, „Bum, bum bums”, 
„Šautriņu mešana”, „Slotu hokejs” un „Kama-
niņu dižošanās”. Galvenie tiesneši bija šo ak-
tivitāšu rīkotāji, Varakļānu novada Kultūras 
centrs un Jauniešu centrs „Aplis”. Veiklākie 
un ātrākie pierādīja savus spēkus, labākie no 
labākajiem tika apbalvoti. Atmosfēra  bija ļoti 
sirsnīga un saviļņojoša, neskatoties uz kon-
kurenci. Bet, protams, vienmēr uzvar prieks 
un draudzība!  Aizdzinām prom ziemu! Pava-
saris ir jau jūtams gaisā!  

Svētku izskaņā visus gaidīja karsta, gar-
da zupa, kas sasildīja un uzlaboja omu. Pa-
sākums tika aizvadīts sportiskā, draudzīgā 
atmosfērā, visi devās mājās ar labu gara-
stāvokli un sportisku noskaņojumu. Paldies 
visiem, kas aktīvi piedalījās! Uz tikšanos nā-
kamajos pasākumos!

Varakļānu novada Kultūras centrs

VARAKĻĀNU NOVADA 
KULTŪRAS CENTRĀ

10.03. Plkst. 19.00 Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts pasākums Ieeja
5,00 Eur

18.03. Plkst. 19.00
Varakļānu novada KC SDK „Kūmiņš” 45 gadu jubilejas 

koncerts
„Savu prieku dejā izdzīvojam”

Ieeja bez maksas

24.03. Plkst. 19.00 Režisores Ināras Kolmanes filma „Mātes piens” Ieeja 
3,00 Eur

26.03. Plkst. 10.00
Varakļānu novada pirmsskolas vecuma bērnu 

vokālais koncerts – konkurss 
 „Varakļānu novada Cālis 2023”

Ieeja bez maksas

STIRNIENĒ 
PIE PIEMIŅAS AKMENS

25.03. Plkst. 11.00
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai 

veltīts atceres brīdis
/Būs iespēja pieteikt transportu uz pasākuma vietu/

Pasākumu norises laiks un datums var tikt mainīts, 
lūdzu sekot līdzi informācijai sociālajos tīklos 
facebook.lv /Varakļānu novada Kultūras centrs, 
www.varaklani.lv. 
Tālrunis uzziņām: 29240684

Cik iesi, Atceries:
Savu pagalmu, savu sētu,
Lai pasaules lielajos ceļos
To vienmēr turēt svētu.

Februārī mūsu novada dzejniece Marta Bārbale svinētu  
90. dzimšanas dienu.

Gatavojoties šim Martas Bārbales atceres pasākumam,  
5. – 8. klašu skolēni mācījās M. Bārbales dzejoļus, kā ārī veica 
radošu uzdevumu. Izmantojot kādu rindu no Martas Bārba-
les dzejoļa, bija jāuzraksta savs pašsacerēts dzejolis.

Pasākuma laikā Martas māsas meita Margarita Selicka 
pastāstīja  dzejnieces dzīves stāstu.  Ar savu sirsnīgo stāstīju-
mu un  dzejas lasījumu skolēnus iepriecināja un iedvesmoja 
mūsu dzejniece Mārīte Strode. 

Paldies skolotājai Aijai Caunei un Ingrīdai Melnei.

Pirmie skolēnu mācību 
priekšmetu 
olimpiāžu rezultāti 
2022./2023. m.g.

Sācies mācību priekšmetu olimpiāžu 
laiks. Lai pārbaudītu savas zināšanas, spē-
ju analizēt un interpretēt, atklātu savas 
prasmes, skolēni piedalās vairāku mācību 
priekšmetu olimpiādēs Madonas un Vara-
kļānu novadu apvienībā. Lielākā daļa olim-
piāžu notiek tiešsaistē, bet ir arī olimpiādes, 
kuras pilda papīra formātā un kuru darbi 
jāsūta labošanai uz Madonu.

Olimpiādes vēl tikai sākušās, bet pirmie 
rezultāti jau iepriecina.

30.11.2022. notika bioloģijas olimpiādes 
2. posms tiešsaistē. Visi skolēni, kuri piedalī-
jās olimpiādē, ieguva godalgotas vietas.

Gustavs Naglis 9. kl. – 1. vieta
Laura Kassaliete 9. kl. – atzinība
Laima Melne 10. kl. – 3. vieta
Everita Marija Mačuļska 10. kl. – 1. vieta, 

tika uzaicināta uz valsts olimpiādi no Mado-
nas un Varakļānu novadu apvienības.

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotā-
ja Inga Strode.

9.12.2022. notika vēstures olimpiādes  
2. posms tiešsaistē.

Laura Kassaliete 9. kl. – 1. vieta.
Olimpiādei sagatavoja skolotāja Ingrīda 

Dalecka.
12.01.2023. notika ķīmijas olimpiādes  

2. posms  tiešsaistē.
Gustavs Naglis 9. kl. – 1. vieta, ir uzaici-

nāts uz valsts olimpiādi no Madonas un Va-
rakļānu novadu apvienības.

Elvis Strods 9. kl.  – 2. vieta.
Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotā-

ja Ilga Krūmiņa.
Mācību priekšmetu olimpiādes turpi-

nās, tāpēc vēlēsim veiksmi mūsu skolēniem 
arī turpmāk.

Anita Saleniece, 
direktora vietniece mācību darbā

Martai Bārbalei – 90



„VARAKĻõNĪTS” 2023. gada  februāris„VARAKĻõNĪTS” 2023. gada februāris 98

Improvizācijas laboratorija inovācijām Varakļānos

Vingrošanas 
nodarbības 
tiešsaistē

Lai stiprinātu inovācijas garu un vei-
dotu radošu vidi jaunu produktu un pa-
kalpojumu radīšanai, Varakļānu novada 
pašvaldība Vidzemes inovāciju nedēļas 
2023 ietvaros rīko semināru – diskusiju 
„Improvizācijas laboratorija inovācijām 
Varakļānos”.

Piektdien, 24. februārī, plkst. 15.00 
Varakļānu novada pašvaldība aicina ik-
vienu interesentu uz semināru – disku-
siju „Improvizācijas laboratorija inovāci-
jām Varakļānos”, kas notiks Varakļānu 
novada Kultūras centrā. Pasākums no-
ritēs „Vidzemes inovāciju nedēļas 2023” 
ietvaros, tā pamatā ir atziņa, ka inovā-
cija – tas ir jauninājums, kura radīšanai 
nepieciešama uzdrīkstēšanās,  izkāpša-
na no savas komforta zonas, domāšana 
ārpus ierastajiem standartiem. Šī noti-
kumu pēctecība nereti saistāma ar im-
provizācijas procesu – kā tam ļauties, kā 
uzdrīkstēties, riskēt un nonākt pie gala 
produkta – par to šis seminārs / diskusi-
ja Varakļānos.

Pasākumu ievadīs Varakļānu nova-
da pašvaldības projektu vadītājas Līnas 
Nagles  prezentācija un stāstījums par 
Varakļānu novada pašvaldības atbal-
stu uzņēmējiem un īstenoto biznesa 
ideju konkursu „Radies Varakļānos", tā 
pirmssākumiem un sasniegtajiem rezul-
tātiem, mudinot iedzīvotājus sadarbo-
ties ar pašvaldību un realizēt savas ie-
ceres. Turpinājumā pasākuma apmek-
lētājus ar savu pieredzes stāstu priecēs 

ģimenes kafejnīcas „Grāmatnīca" viena 
no dibinātājām Anete Urka, stāstot par 
inovācijām uzņēmējdarbībā un rīkiem, 
kas palīdz nonākt pie veiksmīga gala 
produkta, pārvēršot idejas realitātē. Ņe-
mot vērā faktu, ka viena no vadošajām 
nozarēm novadā ir tieši lauksaimniecī-
ba, Z/S „Dzenīši" agronoms Gundars 
Vīgulis  stāstīs par ilgtspējīgu un videi 
draudzīgu lauksaimniecību. Savukārt 
SIA „BURBUĻU SPĒLES" dibinātāja Alīse 
Potaša uzrunās auditoriju ar stāstu par 
izkāpšanu no savas komforta zonas un 
biznesa idejas īstenošanu. 

Kā īstenā laboratorijā, kad audito-

Varakļānu novada pašvaldība aicina 
iedzīvotājus pieteikties vispārīgās vese-
lības uzlabošanas vingrošanas nodarbī-
bām tiešsaistē, sākot jau no 7. februāra! 

Ja ikdienas solis ir gana noslogots, lai 
izbrīvētu laiku klātienes nodarbībām, ai-
cinām apsvērt iespēju izkustināt ķerme-
ni bezmaksas vingrošanas nodarbībās 
tiešsaistē! Nodarbības vadīs sertificēta 
trenere Līga Zvejsalniece. Nodarbību 
sākums plkst. 16.00, to ilgums – 50 min. 

Lai iegūtu piekļuves saiti nodar-
bībām, lūdzu zvaniet uz telefona 
Nr.27790010 vai rakstiet uz e-pastu: 
lina.nagle@varaklani.lv! Veselā miesā 
vesels gars! Uz tikšanos!

Nodarbības notiek Varakļānu nova-
da pašvaldības īstenotā projekta „Vese-
lības veicināšanas un slimību profilak-
ses pasākumi Varakļānu novadā" Nr. 
9.2.4.2/16/I/076 ietvaros.

rija būs noklausījusies visus pieredzes 
stāstus, tiks veikta padziļināta Varakļā-
nu novada un inovāciju attīstības izpē-
te, iesaistot pieredzes stāstu autorus 
paneļdiskusijā, kurā tiks meklētas atbil-
des uz tādiem jautājumiem kā: kas būtu 
maināms, kas darāms, lai veicinātu pār-
maiņas? Pasākuma apmeklētajiem būs 
iespēja uzdot paneļdiskusijas dalībnie-
kiem sev interesējošus jautājumus.

Preses relīzi sagatavoja
Varakļānu novada pašvaldības

Projektu vadītāja
Līna Nagle,

lina.nagle@varaklani.lv, 27790010

Gaišiem būt un varēt! Tā skan jau-
nā Varakļānu pilsētas / novada devīze, 
kas kopā ar Varakļānu novada vizuālās 
identitātes pamatelementiem vienbal-
sīgi tika apstiprināta Varakļānu novada 
domes 2023. gada 26. janvāra sēdē. 

Idejas autors par vienotas pilsētas/ 
novada vizuālās identitātes izstrādi ir 
Varakļānu novada domes deputāts Vik-
tors Vilkaušs. Lai skaidri definētu Vara-
kļānu zīmola galvenās vērtības un radī-
tu bāzi konsekventai vizuālajai komuni-
kācijai, 2022. gadā tika izveidota darba 
grupa. Tās sastāvā bija Varakļānu no-
vada domes deputāts Viktors Vilkaušs, 
Varakļānu novada domes Sociālo, izglī-
tības un kultūras jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja Līna Nagle un Varakļānu 
novada uzņēmēja ar ilggadēju pieredzi 
zīmola vadībā – Anete Urka. Ar līgum-
saistībām par zīmola vizuālo pamat-
elementu izstrādātāju tika apstiprināts 
uzņēmums SIA „STARIS”, kuru vizuālās 
identitātes projektā pārstāvēja Māris 
Staris. Viņa virsvadībā ir izstrādāti tādu 
Latvijā pazīstamu zīmolu vizuālās iden-
titātes kā Origo, Amber Beverage Group, 
Abavas, Linstow Baltic, Aerodium, u.c.

Lai identificētu pilsētas/ novada  
iedzīvotājiem būtiskākās vērtības un 
apkopotu vīzijas par novada attīstību, 
tika organizētas intervijas ar dažādām 
iedzīvotāju grupām (uzņēmēji, jaunieši, 
kultūras darbinieki, sabiedriskie aktīvis-
ti).

Varakļānu identitātes vizuālā sistē-
ma radīta ar mērķi dizainā paust Vara-
kļānu vērtības un attīstības virzienus, 
radot un veidojot pievilcīgu, pārdomātu 
un vienotu Varakļānu pilsētas / novada 
komunikāciju. 

Jaunizveidotā devīze – gaišiem būt 
un varēt – ir apliecinājums Varakļānu pil-
sētas un novada cilvēku spējām, gribai 
un ambīcijām, kas pierādītas darbos un 
sasniegumos. Jaunā logotipa pamatā ir 
ideja par Varakļānu ģeogrāfisko novie-
tojumu trīs nozīmīgu ceļu krustpunktā 
(Madona, Rēzekne, Jēkabpils). Līdzte-
kus veiksmīgajam novietojumam Vara-
kļānu vārds ir ierakstīts vēstures lappu-
sēs ar gaišu, izglītotu dažādu profesiju 
izcilnieku darbību novadā un ārpus tā. 
Logotipa grafiskā daļa ataino ideju par 
Varakļānu stratēģiski izdevīgo atraša-
nās vietu, vienlaikus no V burtiem vei-
dojot starus, kas izplatās no Varakļānu 
centra, simbolizējot varakļāniešu labo 
darbu un talantu starojumu.

Varakļānu novadam izstrādāta jauna vizuālā 
identitāte

Logotipā iekļautas divas krāsas 
(vara krāsa un aramzemes/ maizes brū-
nā krāsa), tā simbolizējot novada un 
iedzīvotāju vērtības, sasniegumu mir-
dzumu un vēsturisko mantojumu, kā 
arī novada zemes spēku un auglību.

Lai noritētu veiksmīga jaunās de-
vīzes un zīmola iedzīvināšana novada 
ikdienā, Varakļānu novada pašvaldība 
ir izstrādājusi vizuālās identitātes lie-
tošanas standartus un noteikumus. 

Saite uz visiem grafiskajiem 
elementiem: 
https://www.varaklani.lv/vizuala-
identitate 

Informāciju sagatavoja: 
Līna Nagle 

Mob. +371 27 790 010 
E-pasts: lina.nagle@varaklani.lv 
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SIA „Baltic Akmens” veic 

pieminekļu 
izgatavošanu 

un uzstādīšanu.
pasūtījumu pieņemšana 
piektdienās, 
iepriekš piezvanot:

T. 26909999
varakļānos, skolas ielā 30

vai darbdienās – Rēzeknē, Rīgas ielā 9

Pārdod lapu koku skaldītu 
malku. 

Ar piegādi.
T. 26563524

Tik daudz siltu vārdu teici,
Tik daudz padomiņu prati dot.
Darbu grūtāko ar smaidu veici, 
Paldies dzīvei teici, klusi aizejot.

Ar garajos mūža gados sakrāto, 
savai zemītei un dzimtai atstāto 
sirds mantojumu, mūžīgu mieru 

Dieva aizvējā radis VIKTORA 
BRIŠKAS  dzīves gājums. 

Varakļāniešu bijušo kaimiņu vārdā 
izsakām dziļu sirds līdzjūtību 

Valentīnai un visiem tuviniekiem, 
pavadot Viktoru mūžības ceļos.

Meļņi, Meļņiki, Erele S., Samsonovi, 
Apiņi, Zepi, Mičuļi, Kučini, Strodi, 

Indāni T.I., Eiduka V., Stivreniece A., 
Samiņi, Mālnieki, Frolovi

Viss ir ietīts puteņu segās,
Meži un lauki tik balti.
Ilgi, ilgi naktīs svecītes dega.
Kāpēc tomēr tik salti?
Krāsniņa kuras. Liesmiņu elpa.
Tāltālu vēju alti.
Siltuma vilnis ieplūdīs telpā.
Kāpēc tomēr tik salti?
Māte aizgājusi...
 (Marta Bārbale)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

Andrejam Svilānam, māmuļu 
kapu kalnā guldot.

Murmastienes puses ļaudis
Varakļānu novada avīzītes 

„Varakļõnīts" veidotāji

Akmens kalns nav sašķeļams,
Debes jums nav atvāžams,
Zelta gaismu neieliet
Dvēselēs, kad saule riet.
 (K. Krūza)

Pieminam mūžībā aizgājušos 
janvārī: 

Tekla Bikovska 81 (09.01.2023)
Jānis Kindzulis 64 (04.01.2023)
Dzintars Odumiņš 56 (16.01.2023)
Evalds Puzāks 64 (24.01.2023)
Jūlija Sondore 92 (08.01.2023)
Elžbeta Stikāne 87 (26.01.2023)
Viktorija Strode 82 (15.01.2023)
Marija Tropa 78 (15.01.2023)
Leonards Zeps 87 (23.01.2023)

Nekrologs
Viktors Briška

(dzimis 1931. gada 26. jūnijā Rēzeknes 
apriņķa Trokšu sādžā,

miris 2023. gada 22. janvārī Siguldā)

Izaudzis zemnieku ģimenē. Ģimenē 
auga seši bērni.

 Skolas gaitas uzsāka 1939. gadā Dek-
šāru  4-gadīgajā skolā. 1944. gadā sāka 
mācīties Varakļānu 2. pamatskolas 5. klasē. 
1946. gadā Viktors sāka mācīties Varakļā-
nu vidusskolā, kuru pabeidza 1950. gadā. 
1950. gada izlaidums bija vislielākais izlaidums skolas vēsturē. Skolotāja kar-
jeras sākumā viņš strādāja Liepājas rajona skolās ne tikai par fizkultūras, bet 
arī krievu valodas, ķīmijas, matemātikas un citu priekšmetu skolotāju, izņemot 
dziedāšanu.

1951. gadā Viktors eksternā beidza Liepājas institūta pedagoģisko skolu 
un ieguva pamatskolas skolotāja profesiju. Šajā pašā gadā iestājās Ļeņingra-
das Lesgafta vārdā nosauktajā fizkultūras institūta neklātienes nodaļā Rīgas 
filiālē.  1954. gadā Viktoru Brišku iesauca Padomju armijā. Viņš dienēja līdz 
1957. gadam. 

Pēc dienesta beigām 1958. gadā turpināja mācības LVFI neklātienes noda-
ļā, kuru beidza 1961. gadā un ieguva fiziskās kultūras un sporta specializāciju. 
Pēc dienesta armijā V. Briška sāka strādāt Viļānu rajona Gaigalavas vidusskolā 
par fizkultūras skolotāju.

1960. gada jūlijā Viktoru ievēlēja par Viļānu rajona LBSB „Vārpa” priekšsē-
dētāju. 1961. gadā Viktors sāka strādāt Varakļānu internātskolā par fizkultūras 
skolotāju. Internātskolas vieglatlētikas komandas guva augstus panākumus 
dažādās  Madonas rajona sacensībās. 1971. gadā Latvijas PSR kara komisa-
riāts nolēma ieviest Militāro apmācību Latvijas vidusskolās. Izmēģinājumam 
izvēlējās astoņas skolas Latvijas PSR.  Tajā skaitā bija arī Varakļānu vidusskola. 
Beidzot LVTF institūtu, Viktoram Briškam bija piešķirta leitnanta pakāpe.

Atmodas laikā Viktors Briška bija Varakļānu pilsētas Tautas Frontes grupā. 
Grupa organizēja Tautas Frontes sanāksmes, braucienus uz Rīgu.

1959. gadā Viktors apprecējās ar Valentīnu. 1960. gadā piedzima dēls Dai-
nis, 1964. gadā dēls Aldonis. Bērni nodibināja savas ģimenes un realizē sevi kā 
personības.

Laikabiedru atmiņās Viktors paliks kā darbīgs pedagogs, atsaucīgs kolēģis, 
azartisks sava darba veicējs.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Viktora Briškas tuviniekiem!

Varakļānu novada pensionāru biedrība „Pīlādzītis”
Varakļānu Novada muzeja kolektīvs        
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