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VARAKĻĀNU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
2022. gada 16. martā
Nr. 5
Darba kārtība
1. Par atbalsta sniegšanu Ukrainas sabiedrībai:
1.1. Sniegt Ukrainas sabiedrībai
finansiālo palīdzību 1000,00 euro apmērā no pašvaldības budžeta;
1.2. Uzdot veikt lēmuma izpildi
pašvaldības domes priekšsēdētājam,
minēto finansiālo palīdzību pārskaitot
uz Vidzemes plānošanas reģiona šim
nolūkam speciāli atvērto kontu Valsts
kasē.
2. Par ēdināšanas nodrošināšanu
Ukrainas izglītojamajiem:
2.1. Finansēt ēdināšanas pakalpojuma izmaksas attiecīgajā izglītības
iestādē, Varakļānu novadā izmitinātajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri
apmeklē pirmsskolas vai vispārējās
izglītības iestādes.
3. Par Varakļānu novada domes
saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi
Varakļānu novada domes 2009. gada
27. augusta saistošajos noteikumos
Nr. 4 „Par godalgām, naudas balvām
un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” apstiprināšanu.
4. Par Varakļānu novada domes

2022. gada 24. februāra saistošo noteikumu Nr. 3 „Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
precizēšanu.
5. Par Varakļānu novada domes
2022. gada 24. februāra saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozījumi 2013. gada
25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 5
„Varakļānu novada pašvaldības nolikums”” precizēšanu.
6. Par Varakļānu novada Attīstības
programmas 2014. – 2023. gadam aktualizāciju.
7. Par investīciju projekta „Kosmonautu ielas posma seguma atjaunošana Varakļānu pilsētā” apstiprināšanu:
7.1. Apstiprināt investīciju projektu „Kosmonautu ielas posma seguma
atjaunošana Varakļānu pilsētā”;
7.2. Apstiprināt investīciju projekta kopējās izmaksas 203 620, 45
EUR (divi simti trīs tūkstoši seši simti
divdesmit eiro, četrdesmit pieci centi)
apmērā, tajā skaitā;
- valsts budžeta finansējums 85%
apmērā – 173 077,38 EUR – pašvaldības līdzfinansējums 15% apmērā – 30
543, 07 EUR;
7.3. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts

kasē.
8. Par investīciju projekta „Rīgas
ielas posma seguma atjaunošana Varakļānu pilsētā” apstiprināšanu:
8.1. Apstiprināt investīciju projektu „Rīgas ielas posma seguma atjaunošana Varakļānu pilsētā”;
8.2. Apstiprināt investīciju projekta kopējās izmaksas 370 972, 42 EUR
apmērā, tajā skaitā,
- valsts budžeta finansējums 85%
apmērā – 315 326,56 EUR – pašvaldības līdzfinansējums 15% apmērā –
EUR 55 645,86.
9. Par investīciju projekta „Lubānas ielas posma seguma atjaunošana
Varakļānu pilsētā” apstiprināšanu:
9.1. Apstiprināt investīciju projektu „Lubānas ielas posma seguma atjaunošana Varakļānu pilsētā”.
9.2. Apstiprināt investīciju projekta kopējās izmaksas 135 183,70 EUR)
apmērā, tajā skaitā,
- valsts budžeta finansējums 85%
apmērā – 114 906,15 EUR – pašvaldības līdzfinansējums 15% apmērā – 20
277,55 EUR.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
K. Keiša,
Pašvaldības sekretāre

VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDE
31.03.2022.
Nr. 6
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par dzīvokļa Rēzeknes iela 4-19,
Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
2. Par dzīvokļa Rīgas iela 19-7, Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
3. Par dzīvokļa Fabrikas iela 1-2,
Varakļāni, Varakļānu novads, atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
4. Par dzīvokļa īpašuma Pils iela
30-10, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
5. Par nekustamā īpašuma Krustpils iela 27, Varakļāni, izsoles rīkošanu.
6. Par nekustamā īpašuma „Ladu-

ži”, Murmastienes pagasts, Varakļānu
novads zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
7. Par dzīvokļa īpašuma Pils iela
32-4, Varakļāni, ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
8. Par pašvaldības kustamās mantas – cirsmas izsoli.
9. Par dzīvokļu „Aizkalnieši 1”, Varakļānu pagasts, īres tiesību izsoles
atzīšanu par nenotikušu.
10. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu izbeigšanu.
11. Par zemes nomu.
12. Par nekustamā īpašuma „Leimaņi”, Varakļānu pagasts, Varakļānu
novads, atsavināšanu un nosacītās
cenas noteikšanu.
13. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
14. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu un īres līguma noslēgšanu.

15. Par personu iekļaušanu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistros.
16. Par naudas balvu piešķiršanu
nozīmīgās dzīves jubilejās.
17. Par konkursu pašvaldības finansējuma piešķiršanai lauku tūrisma atbalstam:
1. Apstiprināt nolikumu un izsludināt pieteikšanos konkursam Varakļānu novada pašvaldības finansējuma
saņemšanai lauku tūrisma attīstībai;
noteikt pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2022. gada 18. maijam.
18. Par pašvaldības finansējuma
piešķiršanu biznesa ideju konkursam:
18.1. Apstiprināt konkursa „Radies Varakļānos 2022” nolikumu Varakļānu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai uzņēmējdarbības
atbalstam;
18.2. Biznesa ideju konkursa pro-

jektu līdzfinansējumiem paredzēt
pašvaldības budžeta līdzekļus līdz
8000,00 EUR apmērā;
18.3. Izsludināt konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2022.
gada 18. maijam.
19. Par siltumapgādes avansa
maksājumiem 2022./2023. gada apkures sezonai
1. Noteikt, ka 2022. gada vasaras
sezonas piecos mēnešos (maijs, jūnijs,
jūlijs, augusts, septembris) iedzīvotājiem – centralizētās siltumapgādes
pakalpojuma saņēmējiem – veicamais fiksētais maksājums uzskatāms
par avansa iemaksu 2022./2023. gada
apkures sezonas pieciem mēnešiem
(novembrim, decembrim, janvārim,
februārim, martam);
Fiksētā avansa maksājuma apmēru mēnesī noteikt:
Mājas adrese
Brīvības iela 1
Kosmonautu iela 13
Kosmonautu iela 15
Kosmonautu iela 20
Kosmonautu iela 22
Pils iela 17
Pils iela 18
Pils iela 20
Pils iela 28A
Pils iela 30
Pils iela 32
Rēzeknes iela 4
Rīgas iela 19
Rīgas iela 21
Rīgas iela 23

Fiksētais
maksājuma
apmērs
0, 54 EUR/m2
0, 53 EUR/m2
0,47 EUR/m2
0,68 EUR/m2
0,56 EUR/m2
0,69 EUR/m2
0,67 EUR/m2
0,73 EUR/m2
0,61 EUR/m2
0,87 EUR/m2
0,80 EUR/m2
0,67 EUR/m2
0,70 EUR/m2
0,85 EUR/m2
0,81 EUR/m2

2. Fiksētais (avansa) maksājums
nav uzskatāms par obligātu maksājumu un par tā kavējumu netiek piemērotas soda sankcijas;
3. Uzsākot 2022./2023. gada apkures sezonu, avansa maksājums
tiks ņemts vērā, veicot aprēķinu par
siltumapgādi pēc spēkā esošā pamattarifa.
20. Par Varakļānu novada iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu
konkursu „Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana”;
1. Varakļānu novada iedzīvotāju
iesaistes daudzdzīvokļu māju teritorijas sakopšanā, uzturēšanā un dzīves
kvalitātes uzlabošanā veicināšanai

organizēt pašvaldības līdzfinansētu
konkursu „Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana”;
2. Konkursa projektu līdzfinansējumiem paredzēt pašvaldības
budžeta līdzekļus līdz 50 000,00 EUR
apmērā.
3. Apstiprināt konkursa „Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana” nolikumu 2022. gadam, izsludināt
pieteikšanos konkursā ar termiņu līdz
18. maijam un termiņu līdz 20. jūnijam;
4. Informāciju par konkursa nolikumu un iespēju pieteikties pašvaldības finansējumam publicēt Varakļānu
novada pašvaldības interneta vietnē
www.varaklani.lv.
21. Par Varakļānu novada kultūras centru;
21.1. Reģistrēt Varakļānu novada
kultūras centru ar struktūrvienībām
Murmastienes kultūras nams un Stirnienes kultūras nams, izslēgt no reģistra Murmastienes kultūras centru un
Stirnienes tautas namu, atbilstoši kultūras iestāžu reorganizācijas plānam;
21.2. Apstiprināt „Varakļānu novada kultūras centra” nolikumu.
21.3. Lēmums stājas spēkā ar
2022. gada 1. aprīli.
22. Par Varakļānu novada Jauniešu centrs „Aplis” nolikuma apstiprināšanu;
23. Par stipendiju piešķiršanu
Varakļānu vidusskolas 9. – 12. klases
izglītojamajiem nolikuma apstiprināšanu;
23.1. Apstiprināt nolikumu „Par
stipendiju piešķiršanu Varakļānu vidusskolas 9. – 12. klases izglītojamajiem”.
23.2. Stipendiju piemērošana uzsākama ar 2022. gada 1. septembri.
24. Par lokālplānojuma izstrādes
uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu teritorijas plānojuma
grozījumiem nekustamā īpašuma
Jēkabpils šoseja 20, Varakļāni, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
70170010564 – funkcionālā zonējuma
grozīšana.
25. Par Varakļānu novada Attīstības programmas 2014. – 2023. gadam aktualizāciju.
26. Par Varakļānu novada pašvaldības nolikumu.
27. Par pašvaldības domes deputāta pilnvaru atjaunošanu:
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27.1. Izbeigt 2022. gada 31. martā Varakļānu novada domes deputāta
pilnvaras Raitim Stiukam;
27.2. Atjaunot Varakļānu novada
domes deputāta pilnvaras Jānim Erelam ar 2022. gada 1. aprīli.
28. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā:
28.1. Atbrīvot Aiju Ščucku no Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas
pienākumu pildīšanas 2022. gada 8.
aprīlī.
28.2. Iekļaut Iepirkumu komisijas
sastāvā pašvaldības sekretāri Karīnu
Keišu ar 2022. gada 9. aprīli;
28.3. Apstiprināt Iepirkumu komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – pašvaldības izpilddirektors Oskars Kančs,
Priekšsēdētāja vietnieks – grāmatvede Evija Suhačeva,
Locekļi – algu grāmatvede Anita
Broka, Saimnieciskās daļas vadītājs
Vilnis Dzērvītis, pagastu pārvalžu vadītājs Jānis Mozga, pašvaldības sekretāre Karīna Keiša.
29. Par izmaiņām Varakļānu novada pašvaldības atklāta projektu
konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” iesniegumu vērtēšanas sastāvā:
29.1. Atbrīvot 2022. gada 31. martā Aiju Ščucku no komisijas priekšsēdētājas pienākumu pildīšanas;
29.2. Iekļaut komisijas sastāvā
pašvaldības juristi Ēriku Jermanovu ar
2022. gada 1. aprīli;
29.3. Apstiprināt Varakļānu novada pašvaldības atklāta projektu
konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste
jaunatnes iniciatīvu projektos” 2022.
gada iesniegumu vērtēšanas un noslēguma pārskata apstiprināšanas komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – pašvaldības lietvede Līna Nagle;
komisijas locekļi – pašvaldības
juriste Ērika Jermanova, pašvaldības
izpilddirektors Oskars Kančs.
31. Par pabalstu krīzes situācijā.
32. Par valsts budžeta finansējumu mācību līdzekļu iegādei.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
K. Keiša,
Pašvaldības sekretāre
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Paziņojums par atkārtotu cirsmu izsoli
Varakļānu novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederoša kustamā
īpašuma – cirsmas atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles objekts: Cirsma nekustamajā īpašumā Rīgas iela 101, Varakļāni,
Varakļānu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 7017 001 0209
Cirsma Kvartāls Platība, ha Nogabals
Nr. 1

1

1,0

5

Krāja, m³

Cirtes veids

271,98

Sanitārā
vienlaidu cirte

Izsoles vieta un datums: 2022. gada 20. maija plkst. 14.00 Varakļānu
pašvaldības ēkā Rīgas ielā 13, Varakļānos.
Izsoles nosacītā sākuma cena – 9 600,00 EUR (deviņi tūkstoši seši simti
euro).
Izsoles nodrošinājuma nauda – 960,00 EUR kas pirms pieteikšanās izsolei jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) kontā
Nr. LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai Pašvaldības Kasē, maksājuma mērķī norādot „Nodrošinājuma nauda par cirsmas
izsoli Rīgas iela 101, Varakļāni”.
Izsoles reģistrācijas maksa 5,00 EUR, kas pirms pieteikšanās izsolei
jāieskaita Varakļānu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) kontā Nr.
LV25HABA0001402041751, AS „Swedbank”, kods HABALV22, vai Pašvaldības
Kasē, maksājuma mērķī norādot „Izsoles reģistrācijas maksa par cirsmas izsoli
Rīgas iela 101, Varakļāni”.
Izsoles solis – 100,00 EUR (viens simts euro).
Izsoles veids – atkārtota mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 10 (desmit) dienu laikā
no izsoles dienas jāiemaksā Varakļānu novada pašvaldības kontā vai kasē
nosolītā kustamās mantas cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu.
Cirsmu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni 64860840 vai 29419134.
Iesniedzot PIETEIKUMU (veidlapa NOLIKUMA pielikumā), izsoles dalībniekus reģistrē Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos,
darba laikā no sludinājuma publiskošanas brīža Varakļānu novada pašvaldības mājas lapā līdz 2022. gada 19. maija plkst. 18.00.
Ar izsoles NOLIKUMU var iepazīties interneta vietnē www.varaklani.lv un
darba laikā Varakļānu novada pašvaldībā, Rīgas iela 13, Varakļānos.

Mazajiem
lauksaimniekiem
pieejams atbalsts
investīcijām
No 2022. gada 1. jūnija līdz 1. jūlijam mazie lauksaimnieki var pieteikties
atbalstam pasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās
lauku saimniecības”. Šī ir sestā projektu
pieņemšanas kārta, pieejamais publiskais
finansējums apakšpasākumā ir 9,96 miljoni eiro, t.sk. 9, 58 miljoni eiro ir Eiropas
Savienības Atveseļošanās instrumenta finansējums.
Pasākuma mērķis ir veicināt mazo
lauku saimniecību konkurētspēju.
Projekta iesniegumus sagatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu
sniedzēju saraksts pieejams dienesta mājaslapā sadaļā „Atbalsta veidi” Projekti un
investīcijas.
Kārtā pieejamais finansējums sadalīts
pēc reģionalizācijas principa, ņemot vērā
lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsvaru mazo saimniecību grupā (līdz 50 ha):
Pieejamais
publiskais
LAD Struktūrvienība
finansējums
eiro
Austrumlatgales RLP
1 140 000
Dienvidkurzemes RLP
1 170 000
Dienvidlatgales RLP
1 965 000
Lielrīgas RLP
855 000
Viduslatvijas RLP
1 065 000
Zemgales RLP
645 000
Ziemeļaustrumu RLP
1 005 000
Ziemeļkurzemes RLP
675 000
Ziemeļvidzemes RLP
1 440 000
Kopā
9 960 000
Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā „Atbalsta veidi”/ „Projekti un investīcijas”.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās
sistēmu. Tālrunis uzziņām: 67095000.
Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības
programmas ietvaros.
Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027884
E-pasts: prese@lad.gov.lv
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Iespēja pieteikties atbalstam
mežsaimniecībā vairākās aktivitātēs
No 2022. gada 25. aprīļa līdz 25.
maijam norisināsies projektu pieņemšana pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” vairākās aktivitātēs.
Aktivitātē „Meža ugunsgrēkos un
dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” (devītā projektu pieņemšanas kārta) kopējais publiskais finansējums ir 70 tūkstoši eiro. Atbalstu
piešķir par meža atjaunošanu platībā,
kurā atbilstoši Valsts meža dienesta
atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks
vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi),
kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu
termiņš ir līdz 2025. gada 30. jūnijam.
Aktivitātē „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās
vērtības uzlabošana” (septītā projektu
pieņemšanas kārta) kopējais publiskais finansējums ir 2,38 miljoni eiro.
Atbalstu var saņemt tikai jaunaudžu retināšanai.
Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2023. gada 1.
septembrim.

Aktivitātes „Meža ieaudzēšana"
(desmitā projektu pieņemšanas kārta)
kopējais publiskais finansējums ir 820
tūkstoši eiro.
Pasākumā var veikt ieaudzēt un
kopt mežu, kā arī veikt ieaugušas mežaudzes papildināšanu un kopšanu.
Iesniegto projektu īstenošanas
beigu termiņš ir līdz 2025. gada 30. jūnijam.
Aktivitātē „Meža ugunsgrēku,
kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana" kopējais publiskais finansējums ir 932 tūkstoši eiro.
Pasākumā var veikt ugunsnovērošanas
torņu būvniecību, pārbūvi un atjaunošanu, meža ugunsdrošības sakaru
aprīkojuma izveidošanu un pilnveidošanu, novērošanas iekārtu tīkla izveidošanu un kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma
izveidošanu un pilnveidošanu.

Iesniegto projektu īstenošanas
beigu termiņš ir divi gadi pēc Dienesta
lēmuma par projekta apstiprināšanu
pieņemšanas.
Projekta iesnieguma veidlapa pieejama dienesta mājaslapā www.lad.
gov.lv sadaļā „Atbalsta veidi" – „Projekti
un investīcijas” – „Atbalsta pasākumi”.
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
vai parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Tālrunis uzziņām: 67095000.
Pasākumi tiek īstenoti Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027884
E-pasts: prese@lad.gov.lv

Paziņojums par nekustamā īpašuma Krustpils iela 27,
Varakļāni, izsoli
Varakļānu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000054750, Rīgas ielā
13, Varakļānos, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma Krustpils ielā 27, Varakļānos, Varakļānu novadā, kadastra
numurs 7017 001 0290, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais
īpašums sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7017 001 0290
– 2415 m2 platībā. Īpašuma izmantošanas veids – savrupmāju apbūves teritorija.
Nekustamā īpašuma izsoles sākuma cena – 3000,00 EUR, izsoles solis –
50,00 EUR.
Visām personām, kuras vēlas reģistrēties nekustamā īpašuma izsolei,
līdz 2022. gada 17. maija plkst. 17.00

jāreģistrējas dalībai izsolē Varakļānu
novada pašvaldībā, iesniedzot izsoles
noteikumos minētos dokumentus un
Varakļānu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000054750, norēķinu
kontā Nr. LV25HABA0001402041751,
AS SWEDBANK, kods TRELLV22, vai
Pašvaldības Kasē ir jāiemaksā nodrošinājuma nauda 300,00 EUR apmērā un
reģistrācijas nauda 5,00 EUR apmērā.
Izsole notiks 2022. gada 18. maijā
plkst. 14.00 Varakļānu novada pašvaldības ēkā.
Iesniedzot PIETEIKUMU (veidlapa
NOLIKUMA pielikumā), izsoles dalībniekus reģistrē no izsoles paziņojuma
publicēšanas dienas līdz 2022. gada
17. maija plkst. 17.00 Varakļānu nova-

da pašvaldībā Rīgas ielā 13, Varakļānos, tālrunis 64860840.
Nosolītājam divu nedēļu laikā no
izsoles rezultātu apstiprināšanas domē
par nosolīto nekustamo īpašumu jāsamaksā avansa maksājums vismaz 10
procentu apmērā no savas piedāvātās
augstākās summas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā. Pārējā summa par nosolīto Nekustamo īpašumu jāsamaksā laika periodā, kas nepārsniedz 5 (piecus) gadus,
veicot bezskaidras naudas norēķinu uz
Pašvaldības norēķinu kontu.
Papildu informācija par izsoli pieejama pa tālr. 64860840, e-pasts: varaklani@varaklani.lv un interneta vietnē www.varaklani.lv
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Radies Varakļānos
2022

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu biznesa ideju konkursam „Radies Varakļānos 2022”.
Varakļānu novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus realizēt biznesa
idejas jaunu pakalpojumu vai produktu ražošanai, piesakoties konkursam
„Radies Varakļānos 2022”.
Konkursa mērķis ir motivēt iedzīvotājus realizēt biznesa idejas jaunu
produktu vai pakalpojumu radīšanai,
sniegt pašvaldības atbalstu uzņēmumu
un fizisko personu projektu realizācijai,
sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos
un attīstīšanos Varakļānu novadā.
Pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums vienam projektam ir līdz 4000,00
EUR.
Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 18. maijs.
Konkursa nolikums un pieteikuma
veidlapa mājas lapā : www.varaklani.lv
#RadiesVarakļānos

Daudzdzīvokļu
māju teritoriju
labiekārtošana

Konkursa mērķis ir veicināt Varakļānu novada iedzīvotāju iniciatīvu,
iesaistoties daudzdzīvokļu māju pagalmu sakopšanā un labiekārtošanā, tādējādi attīstot sadarbību starp vietējo

sabiedrību un pašvaldību un sekmējot
kopīgu atbildību par dzīves kvalitātes
uzlabošanu novadā.
Pašvaldības atbalsta intensitāte ir
līdz 70% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.
Pašvaldības līdzfinansējumu var
piešķirt šādiem labiekārtošanas darbiem:
• nepārsniedzot 8 000,00 euro,
brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei, atjaunošanai vai
seguma remontam;
• nepārsniedzot 2 000,00 euro
lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve, pārbūve, atjaunošana vai
remontdarbi;
apgaismojuma izbūve, pārbūve
vai atjaunošana, uzstādot energoefektīvus LED gaismekļus;
citiem labiekārtošanas darbiem
(soliņu, velonovietņu, atkritumu urnu
u.c. labiekārtojuma elementu uzstādīšana, atkritumu konteineru novietošanas laukumu, sporta laukumu, veļas
žāvētavu ierīkošana, pārbūve vai atjaunošana u.tml.);
jaunu apstādījumu izveide.
Projekta pieteikumu var iesniegt
līdz 20.06.2022.
Projekta pieteikumi, ņemot vērā
pieejamo finansējumu, tiek vērtēti divās kārtās:
iesniegti līdz 18.05.2022.;
iesniegti līdz 20.06.2022.
Konkursa nolikums un pieteikuma
veidlapa mājas lapā: www.varaklani.lv.

Par projektu
konkursu
Varakļānu novada
pašvaldības
finansējuma
saņemšanai lauku
tūrisma attīstībai

Projektu konkursa mērķis ir:
- veicināt iedzīvotāju aktivitāti un
līdzdalību novada aktivitātēs. Palielināt cilvēku aktīvu iesaistīšanos lauku
tūrisma nozares attīstīšanā Varakļānu
novadā;
- paplašināt Varakļānu novadā
tūrisma piedāvājumu, kā arī izveidot
suvenīru klāstu, kas raksturo Varakļānu novadu, ilgtermiņā radot iespēju
Varakļānu novada iedzīvotājiem iegūt
papildus finanšu līdzekļus no tūrisma
nozares.
Finansējums paredzēts šādām aktivitātēm:
• tūrisma objektu projektiem – finansējuma apmērs ir līdz 2000,00
EUR;
• suvenīru izstrādes projektiem – finansējuma apmērs ir līdz 500,00
EUR.
Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 18. maijs.
Konkursa nolikums un pieteikuma
veidlapa mājas lapā: www.varaklani.lv.

Atmiņas par kara laiku
Klausoties par karu Ukrainā, nāk
prātā Otrā pasaules kara notikumi,
kuri man, mazam bērnam, spilgti iespiedušies atmiņā.
1944. gada augusts. Man bija astoņi gadi.. Mēs dzīvojām Barkavas pagasta Muižā. Vācu karaspēks atkāpās.
Muižas pakalnā bija izvietota vācu artilērija. Es ganīju govis. Pāri lidoja krievu
lidmašīnas. Sāka šaut vācu artilērija. Arī
no lidmašīnām. Govis nobijās, skRēja
mājās. Es no bailēm nevarēju paskriet.
Atskrēja mamma, paķēra mani padusē
un aizvilka mājās pie akas, kur nomazgāja seju, rokas, kājas. Tās bija manas
pirmās kara krustības, jo vēlāk man
nebija bailes.

Pa lielceļu plūda bēgļu pajūgi. Vācu
armijai atkāpjoties, to bieži apšaudīja
no krievu lidmašīnām. Tad visi metās
grāvī. Mūsu māja atradās 100 m no
lielceļa. Kādu dienu pagalmā iebrauca
vācu virsnieki, gribēja paēst vakariņas.
Paprasīja gaļu un pienu. Māte iedeva.
Viņi teica, ka mēs te nevaram ilgāk palikt, jo fronte jau tuvu. Naktī atkāpās
arī latviešu pulki.
Rītā no mājas izvācāmies, aizbraucām pie meža, kur dzīvoja saimnieks
Drivinieks. Tur mēs dzīvojām dažas
dienas. Tad braucām mežā, bet neveiksmīgi. Iebraucām tādā vietā, kur
nevar tālāk tikt, jo priekšā dziļš grāvis.
Vajadzēja braukt ārā no meža, bet tur
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vāciešu rinda sēd pie siena zārda un
gaida. Mamma paņēma baltu lakatu,
piesēja pie kociņa un gāja pie vāciešiem – kas būs būs. Par laimi starp
vāciešiem gadījās tas, kurš iepriekšējā
dienā no saimnieces bija ņēmis olas.
Tas viņu pazina. Nezinu, kā viņi tur sarunājās, bet mēs un visi kaimiņi braucām no meža ārā. Mamma ar baltu
karogu gāja pa priekšu, pieci pajūgi aiz
viņas. Tagad iedomājos – nu kā kino
filmā! Katrs pajūgs brauca uz savam
mājām, bet agri no rīta atkal braucām
pa citu ceļu mežā iekšā.
Pa ceļam pieklīda jauns puisis,
mēs spriedām, ka tas ir izlūks. Viņš
pie mums kādu laiku dzīvoja, palīdzē-

ja ikdienas darbos. Vīri mežā izraka
bunkuru, virsū salika bērza baļķus. Tā
mēs tur gulējām. Cepot gaļu, viendien
pannā ielidoja lode, mamma nosvieda pannu un vairāk necepa. Brālis ar
saimnieka dēlu Vitoldu ganīja mežā govis. Nezinu, kā viņi ar tām tika galā, bet
neviena nepazuda. Viņiem tas svešais
puisis palīdzēja, tas viņam kā izlūkam
bija izdevīgi. Vēlāk viņš pazuda.
Ēdamais mums bija: gaļa, piens,
maize, kartupeļi – viss līdzi. Mums
mežā līdzi bija cūka ar sivēniem. Viņa
tik smuki gāja aiz ratiem un sivēni pakaļ, kad braucām mežā iekšā.
Kad izgājām no meža un atgriezāmies mājās, konstatējām, ka drēbes,
kas bija apraktas zemē un virsū žagari
uzmesti, visas izraktas, dvieļiem spices
noplēstas. Tātad kāju autiem izmantoti. Drēbes prom. Gaļa bija aprakta zem
malkas, tā dzīva. Cukura kanna bija
siena kaudzē – tā pagalam. Viena cūka
bija ielikta kastē, tētis gāja barot, bet
pēc kādām dienām pazuda.

Pārbraucām mājās, jo fronte jau
bija aiz Madonas. Mājas bija dzīvas,
lai gan sašaudītas. Mammas skapis
sašauts, trauki bija iznesti ārā, zālē aiz
kūts. Tanks gājis pāri, un visi trauki sašķaidīti. Mamma raudāja.
Labi, ka mums bija sivēni. Aizveda
uz Madonas tirgu, pārdeva un nopirka
visu, kas nepieciešams. Paēduši bijām,
lieka nekā nebija, jo manta jau nebija
galvenais.
Rudzu lauka malā bija kritis kāds
krievu zaldātiņš. Tētis satina palagā un
apbedīja. Es vēl uzliku puķītes. Vēlāk
viņu pārapbedīja Barkavā, dokumentus nodeva pagastā. Kāda mamma
gaidīja savu dēliņu pārnākam mājās –
nesagaidīja.
Tuvākās kaimiņu mājas pa daļai
bija nodegušas, mums palaimējās.
Novēlu Ukrainu tautai izturību un
ticību taisnīgai uzvarai. Tas karš bija
vienkāršāks, salīdzinot ar tagadējo. Tagad cita tehnika, raķetes un daudz kas
cits...

Miers baro, nemiers posta!
Antoņina Broka
LRPA rīkotais literārais konkurss
„Mans stāsts” noslēdzies. Konkursa
laureātus paziņos 27. aprīlī Latgales
reģiona pensionāru apvienības konferencē Rēzeknē. Lasītajiem piedāvajam
Antoņinas Brokas atmiņu stāstu, ar
kuru viņa piedalās konkursā.

rāk par iespējām, kā iesaistīties, nāc uz
jauniešu centru!
Aptauju rezultāti liecina, ka jauniešus interesē aktīvā atpūta. Tādēļ regulāri tiek rīkoti dažādi sporta aktivitāšu
izaicinājumi un organizēti pārgājieni.

Prieks par bērnu interesi doties garākos piedzīvojumos dabā!
Radošu, aktīvu pavasari un uz tikšanos aktivitātēs!

2022. gada Nr. 4 (327)
Izdevējs: Biedrība "Varakļõnīts",
reģ. Nr. 40008032894
A/S Swedbank,
konta nr. LV25HABA000140J041764
Jaunatnes iela 2, Varakļāni
Redaktore: M. Jaunzeme
e-pasts: biedriba.varaklonits@gmail.com
Iespiests:
470 eks.

Jauniešu centrā
Iestājoties siltākam laikam un mazinoties Covid 19 epidemioloģiskajiem
ierobežojumiem, arvien lielāka aktivitāte un rosība ir arī Varakļānu novada
jauniešu centrā „Aplis”. Jauniešu centrs
ir atvērts darba dienās no plkst. 14.30
līdz 18.00. Bērni līdz 13 g.v. telpās uzturas līdz plkst. 16.00, pēc tam centrā
savu brīvo laiku pavada jaunieši.
Bērni un jaunieši vienmēr tiek gaidīti ar savām idejām un iniciatīvām,
kā aktīvi un interesanti plānot pasākumus, kā arī tiek aicināti iesaistīties
centra piedāvātajās aktivitātēs, lai lietderīgi pavadītu savu brīvo laiku. Aktualitātēm iespējams sekot līdzi jauniešu
centra sociālo tīklu kontos instagram,
facebook, apmeklējot centru vai arī
rakstot un zvanot 22468246.
Aktīvi darbojas Varakļānu novada
jauniešu dome, organizējot pasākumus jauniešiem, sadarbojoties ar Varakļānu veselības un aprūpes centru,
kā arī iesaistoties brīvprātīgajā darbā.
Centrs apkopo informāciju par brīvprātīgā darba iespējām, lai jauniešiem
būtu iespēja uzkrāt darba pieredzi,
sevi profesionāli pilnveidot un dot
savu ieguldījumu kopējā novada kvalitātes paaugstināšanā. Lai uzzinātu vai-

Madara
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Anna Vilciņa

25. marts

(1931 – 2018)

Anna Vilciņa (dz. Svilāne) dzimusi 1931. gada 14. aprīlī Varakļānu pagasta Lazdiniekos vidējā
zemnieku ģimenē.
Astoņu gadu vecumā sāka
mācīties skolā. Viņas pirmā skola
bija Salmenes pamatskola. Tā kā
Anna prata jau lasīt un rakstīt, viņu
uzņēma 2. klasē. Pēc 5. klases beigšanas Salmenes skolā tālākās mācības noritēja Varakļānu I pakāpes pamatskolā.
Šajā skolā mācījās 6. un 7. klasē. Pēc 7.
klases beigšanas iestājās Varakļānu vidusskolas 8. klasē. 1950. gadā beidza
Varakļānu vidusskolu. Pēc vidusskolas beigšanas 19 gadu vecumā uzsāka strādāt par skolotāju. Viņas pirmā
darbavieta bija Salmenes pamatskola.
Tālākās darba vietas bija dažādās Latvijas skolās. 1971. gadā beidza Latvijas
Valsts Universitātes Filoloģijas fakultāti,
iegūstot divas specialitātes – filologa un
latviešu valodas un literatūras skolotāja
tiesības vidusskolai. To beidzot, izstrādāja diplomdarbu par tēmu „Galvenie
tēli un problēmas Zigmunda Skujiņa romānos.”
Pieci gadi tika aizvadīti kultūras darbā. Tajā laikā A. Vilciņa absolvēja Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu,
iegūstot bibliotēkas vadītāja specialitāti.
Ilgi šajā darbā viņa nepalika, jo Ogres
rajonā viņu uzaicināja strādāt par sko-

1949. gada 25. marta deportācijas ir viena no drūmākajiem Latvijas
vēstures notikumiem. Dažu dienu laikā padomju okupantu vara veica otro
Latvijas iedzīvotāju masu deportāciju,
kas tiešā veidā skāra līdz pat 44 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju, tai skaitā tika
izvesti ap 11 tūkstošiem bērnu. Izsūtīto
ģimeņu manta tika konfiscēta un izsaimniekota.
Annas Vilciņas grāmatas.
lotāju. Izņemot angļu valodu un ķīmiju,
skolās viņa tika mācījusi visus pārējos
mācību priekšmetus.
A. Vilciņa ir bijusi arī vietējās izpildvaras deputāte Ogres rajonā, daudz
rakstīja rajona un republikas laikrakstos.
Divus gadus mācījās Kultūras universitātē Žurnālistikas fakultātē, to pabeidzot,
ieguva sabiedriskā žurnālista tiesības.
Trīsdesmit darba gadus aizvadīja
Rīgas rajona Mālpils vidusskolā. No tiem
18 gadus bija Rīgas rajona Neklātienes
vidusskolas filiāles vadītāja.
Pēc Atmodas Anna Vilciņa aizgāja
strādāt uz Rīgu, kur arī pavērās plašākas
iespējas mācībām, beidza LU Pedagoģijas fakultāti, iegūstot izglītības darba
vadītāja tiesības. To beidzot, viņa izstrādāja kvalifikācijas darbu „Inta Sarmīte
Paula – labvēlīga mikroklimata veidotāja Purvciema Amatniecības vidusskolā.”
Komisija ieteica to publicēt. Līdzekļu trū-

kuma dēļ, to neizdarīja.
A. Vilciņai ir iegūti divi maģistra grādi – Filoloģijas maģistra grāds latviešu
filoloģijā par zinātnisko darbu „Galvenie
tēli un problēmas Ivandes Kaijas romānā „Jūgā” un Izglītības zinātņu maģistra
grāds pedagoģijā par darbu „Jūlija Aleksandra Studenta pedagoģisko atziņu aktualitāte mūsdienās”.
Ik pēc 3 gadiem regulāri piedalījās
skolotāju pilnveides kursos. Rīgas pilsētā
pedagoģiskajā darbā Anna aizvadīja 15
gadus. Šajā laikā viņa arī bija strādājusi
par direktora vietnieci mācību darbā.
Kad Tukumā viņa nopirka māju, aizgāja no Rīgas. Turpināja pedagoģisko
darbu Tukuma skolās, rakstīja vietējiem
laikrakstiem gan ar īsto vārdu, gan pseidonīmu Andra Dignāre.
Anna Vilciņa mira 2018. gada 22.
februārī.
Līga Osipova

strādājusi par Sīļukalna kultūras nama vadītāju, vadījusi deju kolektīvus,
amatierteātri, biedrību „Sīļukalna gundegas". Uz vaicājumu,
kādēļ
kandidējusi
konkursā, atbildēja: „Tas bija izaicinājums, Varakļānos
saskatīju
izaugsmes
iespējas, lielākas iespējas
realizēt savas idejas."
Anita Varakļānu kultūras namā
strādā jau no 28. februāra. Šajā laikā
viņa paspējusi iepazīt darba specifiku,
struktūru, izsūtījusi paziņojumus par
kultūras iestādes un pašdarbības kolektīvu vadītāju pienākumu maiņu. Veikta
inventarizācija, apsekota realā situācija, novērtēts paveicamā darba apjoms.

Viņa nospraudusi arī sava darba konkrētus mērķus. Svarīgi ir sadarboties
visām pašvaldības iestādēm. Viens no
priekšnoteikumiem ir jaunu pašdabības
kolektīvu veidošana un maksimāls atbalsts esošajiem kolektīviem un pulciņu
vadītājiem. Īpaša uzmanība tiks pievērsta tradicionālajiem svētkiem novadā,
kā arī gadskārtu tradīcijām – Līgo svētku,
Annas dienas, Miķeļdienas, Mārtiņdienas, Meteņu, Ziemassvētku svinēšana.
Uzsākta sadarbība ar Lietuvas mazpilsētas pašdarbības kolektīviem. Svarīgi,
lai notiktu pasākumi visām paaudzēm.
Kopā gan Stirnienē, gan Murmastienē,
gan Varakļānos!
Meklēsim visi kopā iespējas, nevis
iemeslus!

Novada kultūras centra vadītāja
Ilgāku laiku Varakļānu
kultūras namā nebija vadītāja. Pandēmija noteica
ierobežojumus, kad nevarēja pulcēties, pašdarbības kolektīviem
apmeklēt mēginājumus, rīkot pasākumus.
Taču katrai iestaādei
vajag savu saimnieku,
tāpēc tika nolemts rīkot
konkursu uz vadītāja vietu.
Konkursam pieteicās astoņi
kandidāti, tas norisinājās divās kārtas.
Par topošā kultūras centra vadītāju tika
apstiprināta Anita Upeniece. No 1. aprīļa darbu uzsāka izveidotais Varakļānu
novada Kultūras centrs, kas apvieno arī
Murmastienes Kultūras centru un Stirnienes Tautas namu.
Anita Upeniece vairak kā 30 gadus
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Anitu Upenieci uzklausīja
Marta Jaunzeme

Pieminot šos mūsu tautas drūmos notikumus, Varakļānu
novada pašvaldības pārstāvji, kopā ar apkaimes iedzīvotājiem
un Zemessardzes 56. kaujas nodrošinājuma bataljona komandieri, un veterāniem nolika ziedus pie pieminekļa, kas atrodas
Stirnienes stacijas teritorijā.
Paldies ikvienam, kas ieradās un veltīja laiku, pieminot šo
dienu.

Cālis 2022
Arī šogad 9. aprīlī mazie novada
vokālisti ar savām skanīgajām balsīm
iepriecināja daudzus skatītājus un aizkustināja žūrijas pārstāvjus konkursā
Varakļānu novada cālis 2022.
Konkurss norisinājās Murmastienē
un tajā piedalījās 10 mazie vokālisti,
kuri pēc konkursa ieguva nominācijas:
Kerija Kalniņa – Varakļānu novada cālis 2022;
Una Rimša – Skanīgākais cālis;
Laima Rubīne – Rotaļīgākais cālis;
Katrīna Nagle – Vicecālis;
Valters Vutnāns – Smaidīgākais cālis;
Valters Krišāns – Pieklājīgākais cālis;
Elīna Līna Vilkauša – Radošākais cālis;
Nikola Stiuriniece – Samtainākais cālis;
Kintija Brenča – Šarmantākais cālis;
Marlīna Kaktiņa – Sapņainākais cālis;
Paldies lieliskajiem skolotājiem:
Teresijai Pelšai, Līvai Kančai, Arnim Seimanovam par ieguldīto laiku un motivāciju mazajiem cāļiem!

Cālis 2020 uzvarētāja Kerija Kalniņa, vokālais pedagogs Teresija Pelša.
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„VARAKĻõNĪTS” 2022. gada aprīlis

Pasākumi aprīlī/maijā
Tā kā ir atcelti visi ar pandēmiju saistītie ierobežojumi, ar lielu prieku gaidīsim
ciemos apmeklētājus mūsu rīkotajos pasākumos! Jau aprīlī aicinām jūs uz pasākumiem Varakļānu kultūras centrā, Stirnienē, Murmastienē. Vienotais VARAKĻĀNU
KULTŪRAS CENTRS IR gatavs strādāt ar pilnu atdevi, lai mudinātu mūsu novada
iedzīvotājus un ciemiņus apmeklēt pasākumus un gūt pozitīvas emocijas.

Datums
17.04

18.04

Pasākums
Koncerts kopā ar Tihovsku ģimeni, balle
kopā ar grupu „Sokrāta brīvdienas’
Folkloras kopas 5 gadu jubilejas koncerts
„Pieci gadi šūpojos, sestā gostus lūkojos”
Pašdarbnieku koncerts

24.04

Jurģa dienas tirgus

Varakļāni

30.04

Lielā Talka

Visā novada teritorijā

04.05

Baltā Galdauta svētki

Visā novada teritorijā

07.05

Jauniešu deju kolektīvu sadancis

Varakļānu KC

14.05

Varakļānu KC

15.05

Pensionāru biedrības „Pīlādzītis” 20 gadu
jubilejas pasakums
Karotīšu svētki/ģimeņu diena

28.05

Novada svētki/Velomaratons /Balle

Varakļāni

17.04

Vieta
Varakļān KC
Murmastiene
Stirniene

Varakļāni

KC materiālus sagatavoja Alvis Gruduls
Es visu atstāju Jums –
Savas skumjas un prieku, kas bijis,
Savu darbu un domas,
Kas kopā šai dzīvē ar Jums
Kā raibs dzīpars vijies.
Ingrīda, izsakām līdzjūtību un
domās esam kopā ar Tevi,
no Tēva atvadoties.
Kolēģi Varakļānu novada
pašvaldības administrācijā

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa
sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas;
Tad zvaigznes pie debesīm asarās
mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
audzinātājai Ingrīdai Daleckai, tēti
mūžības ceļos pavadot.
Varakļānu vidusskolas 10. kl. skolēni

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.
Pieminam mūžībā aizgājušos
martā:

Konstancija Poča
90
Helēna Čaunāne
94
Anna Emma Leontina Zepa 87
Jānis Vecstaudžs
65
Jānis Kromans
66

Nevar pazust tas, ko mīli,
Nezūd darbs, kas krietni veikts.
Arī tad, ja mūža gājums
Šķiet pārāk negaidīti beigts.
/A. Krūklis/
Skumju brīdī esam kopā ar
Dagniju, tēti mūžībā aizvadot.
Klasesbiedri Agnese, Daira, Inita,
Mārtiņš
Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vel tavas acis pretī mirdz.
/M. Jansone/
Skumju brīdī kopā esam ar Ingrīdu,
tēvu aizsaulē aizvadot.

Vēl ziedēt ilgi Tavām mūža dienām,
Vēl spītēt laikam, prom kas ātri plūst,
Un turpini vērpt gaismas pavedienus,
No kuriem daudzi sirdī sauli gūst.

Būt saknēm, kas galotnes lolo,
Tev mūža uzdevums dots,
Un ceram, pat simtgadu solo
Ar Tevi būs dziedāt mums gods.

Sirsnīgi sveicieni
ELGAI ALEKSANDROVAI
85 gadu jublejā!
Lai veselība un dzīvesprieks visās
dzīves dienās!
Varakļānu novada pensionāru
biedrība „Pīlādzītis”

Visa laba vēlējumi
JURIM KRASTAM
80 gadu jubilejā!
Stipru veselību, lai nepagurst
rokas, skaistos pinumus darinot!
Varakļānu novada pensionāru
biedrība „Pīlādzītis”

Zanda, Dace, Lilita

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

