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Jāņu nakti jālīgo,
Vai iet slikti, vai iet labi!

Varakļānu Kultūras nams aicina jāņabērnus
uz kopīgu svētku gaidīšanu un
Jāņu ielīgošanas radošajām darbnīcām

Katram jāņabērnam
nepieciešams savs maģiskais
svētku vainags. Vai zini, cik dažādos
veidos var sapīt Jāņu vainagu?
Ņem līdzi skaistākās puķes, vārpas,
jāņuzāles un PĪSIM VAINAGUS!

rituāli. Biedrības „Zaļās burves”
meitenes piedāvās jāņabērniem
izgatavot savas īpašās ZIEPES PIRTS
RITUĀLIEM. Ziepju masa un formītes
būs uz vietas, bet, lai Tavas ziepes
būtu īpašas, tajās var likt iekšā gan
dažādus ārstniecības augus, gan
kafijas biezumus, gan citas dabas
veltes – tās ņem līdzi pats pēc saviem
ieskatiem. Tikai šai darbnīcai dalības
maksa 1.50 EUR un iepriekšēja
pieteikšanās pa tālruni 29240684.

Jāņabērnus aicinām piedalīties
MAĢISKĀKĀ VAINAGA KONKURSĀ.
Mājās uzpin savu maģisko vainagu
no tev tīkamām trejdeviņām
jāņuzālēm, ņem līdzi uz pasākumu,
pastāsti par savu vainagu un
piedalies konkursā!
Jāņi nav iedomājami bez
ugunskuriem. Bet vai zināji, ka
ugunskurus var veidot arī no
ziediem? Nāc pie mums, ņem līdzi
košāko krāsu puķes un VEIDOSIM
ZIEDU UGUNSKURUS!
Saulgriežiem burvību piešķir
dažādi skaistuma veicināšanas

Burvestību pilnajā svētku laikā
notiek dažādi brīnumi. Aicinām
jāņabērnus iesaistīties kopīgā
BURAMPĪNES VEIDOŠANĀ. Tajā
ievīsim jāņuzāles, labākās domas
un novēlējumus sev un citiem. Ar
burampīni izgreznosim svētku telpu,
un kas zina – varbūt tā piepildīs
arī kādu vēlēšanos? To uzzināsi, ja
atnāksi!

Neiztiks arī bez dziesmām un
rotaļām. Ja gribi uzzināt, kurš dziedās
SVĒTKU DZIESMAS, nāc uz Varakļānu
Kultūras namu!
Jāņi ir saules godināšanas svētki,
tāpēc mēs vārīsim SAULES ZUPU. Kāda
tā ir? Nāc un nobaudi!
Par skanīgu Jāņu dziesmu būs
iespēja VIZINĀTIES ZIRGA PAJŪGĀ.
TIEKAMIES PAŠĀ MAĢISKĀKAJĀ
SVĒTKU BRĪDĪ – 22. JŪNIJĀ PLKST.
14:00 PIE VARAKĻĀNU KULTŪRAS
NAMA!
Līdzi ņem savu iecienītāko jāņuzāļu
klēpi un ielīgosim svētkus kopā!
Jautājumus un ierosinājumus labprāt
uzklausīsim pa tālruni 64860964 vai
Varakļānu Kultūras namā otrdienās,
trešdienās, ceturtdienās plkst. 10:00–14:00.
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ

Varakļānu novada
domes sēde
2014. gada 29. maijā		
Nr. 8
1. Varakļānu novada pašvaldības
2013. gada finanšu pārskata apstiprināšana.
1.1. Apstiprināt Varakļānu novada
pašvaldības 2013. gada bilances kopsummu Ls 6945599 apmērā.
1.2. Apstiprināt Varakļānu novada
pašvaldības 2013. gada budžeta izpildi

– Ls 1 291 425 apmērā.
2. Par valsts budžeta finansējuma
mācību līdzekļu iegādei sadali starp novada izglītības iestādēm.
3. Par nekustamā īpašuma „Prūši”
sadalīšanu.
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīdus kārtībā no Sandras Skuteles.
5. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai.
6. Par galvojuma sniegšanu Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums”
SIA „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Kosmonautu ielā 13, Varakļānos, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”
projekta finansējuma saņemšanai.
7. Par galvojuma sniegšanu Varakļānu „Dzīvokļu komunālais uzņēmums”
SIA „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Kosmonautu ielā 15, Varakļānos, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”
projekta finansējuma saņemšanai.
8. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu.
9. Par naudas balvas piešķiršanu

Konkursa „Varakļānu novada
sakoptākā sēta 2014” nolikums
1. Konkursa organizētājs:
Varakļānu novada pašvaldība
2. Konkursa mērķi:
2.1. veicināt Varakļānu novada teritorijas sakopšanu;
2.2. aktivizēt un mudināt novada iedzīvotājus savas darba un dzīves vietas
sakopšanā un latviskās kultūrvides veidošanā;
2.3. motivēt novada iedzīvotājus būt
atbildīgiem par sava īpašuma sakopšanu;
2.4. atbalstīt īpašnieku labo gribu
namu un to apkārtnes sakopšanai;
2.5. ar laikraksta „Varakļōnīts” un Varakļānu novada mājaslapas www.varaklani.lv starpniecību popularizēt konkursa
uzvarētāju pieredzi un sasniegumus.
3. Konkursa dalībnieki:
Konkursā var piedalīties:
3.1. ikviens Varakļānu novada individuālo māju vai viensētu īpašnieks, nomnieks vai apsaimniekotājs;
3.2. daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji,
īpašnieki vai apsaimniekotāji;
3.3. uzņēmumi un pašvaldības iestādes.
4. Konkursa nominācijas:
Konkursā balvas tiek piešķirtas šādās nominācijās:
1. nominācija – sakoptākā individuālā

dzīvojamā māja Varakļānu pilsētā 2014;
2. nominācija – sakoptākā individuālā dzīvojamā māja Murmastienes ciemā
2014;
3. nominācija – sakoptākā individuālā dzīvojamā māja Kokaru ciemā 2014;
4. nominācija – sakoptākā individuālā
dzīvojamā māja Stirnienes ciemā 2014;
5. nominācija – sakoptākā daudzdzīvokļu māja Varakļānu pilsētā 2014;
6. nominācija – sakoptākā daudzdzīvokļu māja Varakļānu novada lauku teritorijā 2014;
7. nominācija – sakoptākais apkalpojošās sfēras uzņēmums Varakļānu novadā 2014;
8. nominācija – sakoptākais ražošanas uzņēmums Varakļānu novadā 2014;
9. nominācija – sakoptākā pašvaldības iestāde Varakļānu novadā 2014;
10. nominācija – sakoptākā lauku
sēta Murmastienes pagastā 2014;
11. nominācija – sakoptākā lauku
sēta Varakļānu pagastā 2014;
12. nominācija – sakoptākā iela Varakļānu pilsētā 2014;
13. nominācija – sakoptākā iela Varakļānu pagastā 2014;
14. nominācija – sakoptākā iela Murmastienes pagastā 2014.
5. Konkursa noteikumi:

Varakļānu novada skolu izlaiduma klašu
absolventiem.
10. Par naudas balvas piešķiršanu
nozīmīgā dzīves jubilejā.
11. Par zemes nomu.
12. Par adreses maiņu.
13. Par servitūta pārcelšanu.
14. Par īres līguma laušanu.
15. Par dzīvojamās telpas apmaiņu.
16. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
17. Par domes 27.03.2014. lēmuma
Nr. 6.18 „Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1. punkta
atcelšanu.
18. Par biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” projektu „Veselīgs dzīvesveids Varakļānu novadā”.
19. Par īres līguma pārslēgšanu.
20. Par konkursu „Varakļānu novada
sakoptākā sēta 2014”.
21. Par nekustamā īpašuma „Jaunvīksnāji” iegādi.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja
5.1. potenciālie nominanti dalībai
konkursā var pieteikties Varakļānu novada pašvaldībā vai pa tālruni 64860840
līdz 2014. gada 10. jūlijam;
5.2. pieteikt dalībniekus konkursam
var arī radi, draugi, kaimiņi un ikviens
līdzcilvēks, kurš ir pamanījis kādas nominācijas cienīgu pretendentu;
5.3. objektu vērtēšana dabā notiek
2014. gada jūlija mēnesī;
5.4. konkursa žūrija ir tiesīga filmēt
un fotografēt vērtējamo objektu, iegūtos
materiālus, fotogrāfijas izmantot noslēguma pasākumā un publicēšanai medijos.
6. Konkursa vērtēšanas darba grupa:
Konkursa vērtēšanas darba grupu 7
cilvēku sastāvā izveido ar Varakļānu novada pašvaldības rīkojumu. Vērtēšanas
darba grupas vadītāju ievēl pirmajā darba grupas sanāksmē.
7. Vērtējums:
7.1. galvenie vērtēšanas kritēriji un
maksimālais punktu skaits katram kritērijam:
7.1.1. kopskats – 10 punkti;
7.1.2. iebraucamais ceļš – 6 punkti;
7.1.3. zāliens, celiņi – 6 punkti;
7.1.4. augu kompozīcijas – 6 punkti;
7.1.5. ēkas – 6 punkti;
7.1.6. atkritumu savākšanas organizēšana – 6 punkti;
7.1.7. „īpašā odziņa” – 5 punkti;
7.1.8. parādes ieeja un objekta nosaukuma noformējums (tikai iestādēm
un uzņēmumiem) – 5 punkti;
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7.2. par konkursa uzvarētāju tiek atzīts tas dalībnieks, kurš attiecīgajā nominācijā saņēmis visvairāk punktu.
8. Apbalvošana:
8.1. konkursa uzvarētāji tiek apbalvoti Latvijas Valsts svētku pasākumā Varakļānu kultūras namā;
8.2. katras nominācijas (izņemot 12.,

13., 14. nomināciju) pirmās vietas ieguvējam pasniedz goda plāksni;
8.3. visiem 1., 2., 3. vietas ieguvējiem tiek pasniegtas balvas attiecīgi EUR
40,00; EUR 20,00; EUR 15,00 vērtībā;
8.4. vērtēšanas darba grupa ir tiesīga
apstiprinātā balvu fonda ietvaros noteikt
balvu sadalījumu nominācijām, kā arī pie-
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šķirt veicināšanas balvas vai nepiešķirt
balvu kādā no nominācijām;
8.5. konkursa finansēšanas kopējais fonds tiek noteikts līdz EUR 1400,00
(viens tūkstotis četri simti).
M. Justs,
Varakļānu novada domes
priekšsēdētājs

Lai aug zāle!
Varakļāni ir viena no zaļākajām, tīrākajām mazpilsētām Latvijā. Tas ir visu šeit
dzīvojošo un pašvaldības nopelns.
Jau trešo reizi šogad rosās Varakļānu „DzKU” SIA strādnieki pilsētas zaļajā
zonā ar dažādiem agregātiem bruņoti.
Sarunā ar šīs iestādes valdes locekli Ilmāru Basankoviču uzzināju sekojošo.
Lai uzturētu kārtībā zaļo zonu, kas pilsētā aizņem lielu platību, visu vasaru strādās 3 cilvēki: Jānis Čevers ar „Snapper”
firmas zāles pļāvēju, Staņislavs Broks ar
trimmeri un Dainis Skangalis ar vadāmo
zāles pļāvēju. Šogad tika nopirkts daudzfunkcionālais, 23 zirgspēkus jaudīgais
MENXT 2346 F, kurš var ne vien nopļaut
zāli, bet arī nopūst vai nostumt sniegu,
savākt lapas un veikt citus darbus. Uzturot kārtībā pilsētas zālāju vasarā, mēneša
izmaksas (minimālā alga strādniekiem,
nodoklis, degviela, smēreļļas, nolietoto
rezerves daļu iegāde un cits) sastāda ap
EUR 2000,
Lai kupla aug zāle, tā Varakļānos tiks
safrizēta!
Rita Liuke, autores foto

Čaklāko frizieri regulē Jānis Čevers.

uz savu darba iecirkni steidz
Dainis Skangalis

Smalkākais darbs veicams
trimmerim un
Staņislavam Brokam.

Uzņemšanas noteikumi
Varakļānu vidusskolas 10. klasē
Priekšnoteikums skolēna uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības iestādē ir apliecība par pamatizglītību un
sekmju izraksts.
2014./2015. m. g. Varakļānu vidusskolā izglītojamos uzņems:
 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmā (kods 31011011) (mācību
priekšmeti: latviešu val., literatūra,
1. svešvaloda – angļu val., 2. svešvaloda – vācu vai krievu val., matemātika, informātika, sports, fizika, ķīmija,
bioloģija, Latvijas un pasaules vēsture,
mūzika vai vizuālā māksla, ekonomika,
ģeogrāfija, kulturoloģija, politika un
tiesības, psiholoģija, tehniskā grafika,
mājsaimniecība);
 vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena izglītības programmā (kods
31013011) (mācību priekšmeti: latvie-

015.
2014./2.g.
m

šu val., literatūra, 1. svešvaloda – angļu
val., 2. svešvaloda – vācu vai krievu
val., matemātika, informātika, sports,
fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un
pasaules vēsture, mūzika vai vizuālā
māksla, ekonomika, ģeogrāfija, kulturoloģija, programmēšanas pamati, tehniskā grafika).
Papildus piedāvājam apgūt 3. svešvalodu (vācu val.).
Skolā ir iespējams turpināt apgūt jaunsargu apmācības kursa 3. un 4. līmeni.
Sadarbībā ar biznesa biedrību Junior
Achievement – Young Enterprise Latvija
iespēja apgūt ekonomikas pamatus un
praktiskā biznesa iemaņas, darbību SMU
(Skolēnu mācību uzņēmumos).
Skolas telpās darbojas autoapmācības skola SIA „Auto Flora”, kas piedāvā
par maksu iegūt autovadītāja apliecību.
Ir pieejama dienesta viesnīca.

Varakļānu vidusskolā ir iespēja apgūt gan vidējo izglītību, gan profesiju!
Mācību centrs „BuTS” interešu izglītības programmas ietvaros uzņem
profesionālās programmās ar iespēju
iegūt kvalifikāciju un sertifikātu:
• Apdares darbu strādnieks
• šuvējs
Piesakoties mācībām vidusskolas
10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:
• direktoram adresēts vecāku vai pilngadīgā izglītojamā iesniegums (veidlapa skolas kancelejā);
• apliecību par pamatizglītību un
sekmju izrakstu (iesniedzot kopiju,
uzrādāms oriģināls);
• skolēna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u), vai, ja izglītojamais ir
pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/
ambulatorā pacienta medicīniskās
kartes (veidlapa Nr. 27/u) ;
• pases kopiju (iesniedzot kopiju, uzrādāms oriģināls).
Dokumentu pieņemšana: no 16.06.2014.
darba dienās skolas kancelejā no plkst.
8.00 līdz 16.00. Informācija pa tālruni
64807086.
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Lai mērķus tādus sev spraužam,
Ko sasniegt bez mūžības spēj.
Lai dzīvojot rozes tik laužam,
Kas palīdz, kad asaras sēj.
/E. Veidenbaums/
Sirsnīgi
15
Edijs Tučs
18
Oksana Antoņa
Džeina Halturina
Toms Kumačevs
Viktorija Laura
Jānis Strods
Ieva Zīmele
20
Lauris Gruduls
Kristiāna Marija
Kanča
Lauris Kančs
25
Līga Brenča
Raivis Brenčs
Kaspars Dzerkals
Ivars Gruduls
Daina Začeste
30
Līga Beča
Aivars Leitāns-Šķēls
Kristīne Sveta
Kristīna Timofejeva
Sandija Zepa
35
Ilze Truševska
Natālija Upeniece
40
Aivars Leimanis
Līga Riuseiniece
Iveta Šķena
Vineta Šminiņa

45
Svetlana Kraševska
Jānis Vīgulis
Andris Zutis

sveicam jūnija
un jūlija jubilārus
novadā!

50
Ilze Broka
Rita Latkovska
Mārīte Poča
Valerijs Sivakovs
Edvīns Strods
Ināra Šķēle
Aivars Trops

80
Janīna Kazāka
Antoņina Rimša

55
Jānis Kokars
Jānis Kokins
Silvija Tuča
Modra Vilkauša

Jūlijs
15
Gunta Greisle
Jana Rēze
Niks Vismanis

60
Ivans Apels
Vladimirs Ribakovs
Aina Šķēle

18
Sintija Juška
Artūrs Kančs
Jānis Naglis
Elizabete Švalbe
Māris Trūps
Amanda Vingre

65
Valentīna Groza
Zinaida Rimša
70
Eugenija Jeduša
Antons Mālnieks
Rita Pelse
Rasma Segale
75
Janīna Leimane
Marija Ozoliņa
Antonija Veipa
Velta
Zvaigzne-Tavare

85
Antoņina Grēvele
Gertrude Guseva
Anna Turkupole

20
Salvis Biguns
Kristaps Dokāns
Sanda Gasparenoka
Mārtiņš Grudulis
Reinis Mesters
Edgars Vilkaušs
25
Uģis Bečs
Zane Pauniņa
Marina Vlasova

30
Artūrs Āboliņš
Līga Bernāne
Aigars Indričāns
35
Ingus Kasparāns
Kaspars Kivriņš
Nikolajs Semjonovs
Egils Sprūdžs
Valdis Upenieks
40
Uldis Barazinskis
Valdis Justs
Ludmila Švede
45
Silvija Bernāne
Jānis Greislis
Janīna Latkovska
Jānis Latkovskis
Lolita Mozga
Inita Mozga
Andrejs Strods
50
Dagnija Beča
Larisa Indāne
Arturs Leitāns-Šķēls
Biruta Pekstiņa
Evalds Strods
55
Janīna Golubcova
Kārlis Zeimuls

60
Marija Kanča
Alberts Mesters
65
Visvaldis Dubrovskis
Jānis Laizāns
Pāvels Molčanovs
Pēteris Suhačevs
70
Marija Lavrinoviča
75
Velikomida Cvetkova
Veneranda Grudule
Veronika Leimane
Kristaps Vazdiķis
Genovefa Veipa
80
Staņislavs Veips
85
Pēteris Leimanis
Vitālijs Trušelis
90
Janīna Eiduka
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Varakļānu novadam – 5!
Pašā ziedoņa mēnesī aizvadīti Varakļānu novada svētki un nosvinēta novada 5 gadu dzimšanas diena. Lai gan
esam neliels novads, mums pašiem ir
viss nepieciešamais, lai sarīkotu sev
svētkus – dziedātāji, dejotāji, aktieri,
solisti, muzikanti, organizatori, čakli
darba rūķi un, protams, atsaucīgi iedzīvotāji.
Svētki sākās 30. maijā ar Varakļānu vidusskolas organizētu pasākumu
„Bērni bērniem”. Varakļānu novada
skolu audzēkņi kopīgi bija sagatavojuši
nelielu koncertiņu, bet pēc tam turpināja baudīt dažādas aktivitātes un svinēt
vasaras brīvlaika sākšanos.
31. maija rītā ikvienam iedzīvotājam bija iespēja piedalīties Varakļānu
novada muzeja organizētajās autofotoorientēšanās sacensībās „Varakļānu
novads 2014” un iepazīt Varakļānu novadu no cita skatu punkta.
31. maijā Varakļānu katoļu baznīcā notika dievkalpojums, aizlūdzot par
mūsu novadu, par Latviju un mieru pasaulē. Kopā pulcējās ļaudis, lai lūgtu
svētību un pateiktos par saņemtajām
žēlastībām. Varakļānu un Stirnienes
baznīcas koristi diriģenta Jāņa Grudula vadībā izpildīja gan tradicionālos
mesas dziedājumus, gan V. Bottora, R.
Dubras un Ē. Ešenvalda skaņdarbus.
Krāšņais, ziedos un pavasara smaržās
slīgstošais maija mēnesis izskanēja ar
Dievmātes litāniju un himnu „Dievs,
mēs Tevi slavējam”. Cilvēka mūžam un
viņa darbiem ir patiesa vērtība, ja ikdienas pūles un nodomus pavada lūgšana un Dieva svētība, tādēļ priecājamies
par mūsu vienotību kā laicīgās, tā garīgās lietās. Paldies godājamajiem Varakļānu draudzes priesteriem prelātam
A. Boldānam un tēvam Augustīnam par
atbalstu un atsaucību!
Lai gan esam neliels novads, tomēr mūsu iedzīvotāji ir ļoti aktīvi un
labprāt izmanto pašvaldības piedāvāto iespēju darboties dažādos amatiermākslas kolektīvos. To apliecināja arī
svētku koncerts „Mēs – savam novadam”, kurā piedalījās 358 pašdarbnieki
no Varakļānu novada mākslinieciskās
pašdarbības kolektīviem! Par koncerta
kuplināšanu paldies arī mūsu draugu
kolektīviem no Atašienes, Viļāniem,
Dekšārēm un pasākuma vadītājam –
Artim Robežniekam!
Pēc koncerta svētku vadību pārņēma novada atraktīvākie muzikanti, un
dejas turpinājās līdz rīta gaismai.
Varakļānu novada svētki noslēdzās

Iedzīvotājus svētkos sveic Varakļānu novada pašvaldības vadība.

Sudraba karotītes saņēmuši 2013. gadā dzimušie bērniņi ar vecākiem.
1. jūnijā ar tradicionālo pasākumu „Mazajam novadniekam”. Šī pasākuma
laikā Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs dāvināja pašvaldības sarūpētās sudraba karotītes 2013.
gadā dzimušajiem bērniņiem.
Paldies visiem čaklajiem darba rūķiem, kuri strādāja, posa, domāja un
gādāja, lai svētki mums visiem būtu
izdevušies! Protams, ar gatavošanos
svētkiem brīžiem bija kā pasakā – ko
pa dienu vieni uzceļ, to pa nakti otri

nojauc – bet arī tas laikam pieder pie
lietas, jo dzīvē visam jābūt līdzsvarā.
Varakļānu novada svētki ir aizvadīti, viens dzīves cikls ir noslēdzies un
varam secināt – mums ir, ko redzēt, ir,
ko rādīt, ir, ar ko lepoties, un ir vēl, ko
iepazīt!

Ieva Zepa, Kristīne Strode
Foto R. Ivenkova un T. Korsaka:
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Autofoto orientēšanās „Varakļānu novads 2014”
Ir pagājuši 5 gadi, kā dzīvojam apvienotajā Varakļānu novadā. Varakļānu
novads nav liels, taču ir bagāts ar dažādiem kultūrvēstures, dabas un mākslas
objektiem. Piecu gadu laikā mēs ne visi
tos esam pietiekoši labi iepazinuši. Jubilejai par godu, pirmo reizi novada vēsturē muzejs sadarbībā ar novada domi
rīkoja autofotoorientēšanās sacensības.
Sacensību mērķis bija apzināt Varakļānu
novada arhitektūras, kultūras un mākslas pieminekļus, kā arī citas interesantas
un saistošas vietas, lai veicinātu novada
vērtību popularizēšanu un jauku atpūtu
savas ģimenes, draugu un paziņu lokā.
31. maija sestdienas rīts bija jauks
un saulains. Autofoto orientēšanās dalībnieki jautrā noskaņojumā un interesantos
komandu tērpos viens pēc otra ieradās
Varakļānu pilī, lai reģistrētos pasākumam
un saņemtu nepieciešamo informāciju
par orientēšanās objektiem. Pēc reģistrācijas visi klātesošie tika uzrunāti kopējā
dalībnieku sapulcē, kur pasākuma vadītāja izstāstīja par sacensību noteikumiem.
Noslēgumā dalībniekiem tika novēlēta
veiksme un īsi pirms starta izsniegts uzdevuma apraksts, orientēšanās fotogrāfijas,
Varakļānu novada kontrolpunktu karte, novada ceļu karte, sacensību nolikums. Sacensībās piedalījās pavisam 14 komandas
ar dažādiem nosaukumiem: „Pāraugušie
pionieri”, „Mustangs”, „Edgara eņģeļi”,
„Ekstrēmisti”, „Zibzibmārītes”, „Kancīši ”,
„Liesmiņa”, „Varakļānu lapsas”, „Spānijas zemenes”, „Pukši un Mukši”, „Viltīgās
lapsas”, „Bukins & Co”, „Brīvība” un „Mežābeles”. Minimālais orientēšanās ceļa
garums bija 75 km. Meklējot kontrolpunktus, pa ceļam visiem bija jāatmin krustvārdu mīkla, jāizdomā atjautīgākais sauklis un atsevišķos kontrolpunktos jāizpilda
vēl papildus uzdevumi. Dažas komandas
jau iepriekš bija labi sagatavojušās šim
pasākumam, jo kādam tika manīta līdzi
paņemtā grāmata “Varakļāni un varakļānieši”, cits izmantoja interneta mājas lapā
ievietoto informāciju, dažs labs pārlasīja
un centās iegaumēt svarīgāko informāciju no citiem vēstures un privātajiem
avotiem. Rezultātā visas komandas 3–4
stundu laikā bija atminējušas krustvārdu
mīklu, atradušas visus kontrolpunktus un
izpildījušas papildus uzdevumus. Komandas kopējo rezultātu noteica summētie
punkti par atrastajiem kontrolpunktiem,
veiktajiem uzdevumiem un atjautīgāko
saukli. Atgriežoties finišā, katrai komandai vēl papildus tika uzdoti jautājumi par
novada kultūrvēsturi. Tas katrai komandai
papildināja punktu daudzumu. Jāteic, ka
visi sacensību dalībnieki bija atjautīgi un
pietiekoši labi pārzināja sava novada vēs-

turi. Vērtēšanas komisijas sastāvā bija muzeja
darbinieces, kuras godīgi izvērtēja iesniegtās
fotogrāfijas un saskaitīja punktus. Galvenais
nosacījums izvērtēšanā
bija orientēšanās fotogrāfiju precīza atdarināšana,
bija jānofotografējas tā,
kā redzams līdzi iedotajā paraugā. Par to visiem
tika paziņots dalībnieku sapulcē. Dažas
komandas vienkārši izbaudīja burvīgo
piedzīvojumu un piemirsa par galveno
nosacījumu. Tā rezultātā dažu iesniegto
fotogrāfiju punktu skaits samazinājās.
Jāatzīmē, ka daži dalībnieki nosacījumus
bija ievērojuši un atdarinājuši orientēšanās fotogrāfijā redzamo personu cik nu
iespējams precīzi, par ko vērtēšanas komisijai bija liels prieks. Kaut arī sacensību
nolikumā nekas nebija teikts par komandu noformējumu, lielākā daļa dalībnieku
paši bija izdomājuši vienotu komandas
stilu. Komandas prezentēšanas laikā vērtēšanas komisija ņēma vērā arī komandu noformējumu. Kopvērtējumā 1. vietu

ieguva komanda
„Varakļānu lapsas”,
2. vietu – „Pāraugušie
pionieri” un 3. vietu „Zibzibmārītes”.
Pārējos dalībniekus vienu no otra šķīra
pavisam niecīga punktu starpība. Taču
vēlos piemetināt, ka šajās sacensībās
galvenais nebija ātrums, bet gan saliedētība, draudzība un vienreizējs piedzīvojums dalībnieku starpā, kā arī visiem liels
ieguvums apzinātās vērtības un atklātās
skaistākās novada vietas. Visiem pasākuma dalībniekiem saku lielu paldies par
piedalīšanos, paldies Varakļānu novada
domei un „Latvijas Naftai” par atbalstīšanu, un liels paldies muzeja darbiniecēm
par visa darba smaguma iznešanu saistībā ar pasākuma organizēšanu.
Autofotoorientēšanās pasākuma
vadītāja Terese Korsaka.
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Muzeju nakts 2014
„SKUDRA, par briesmām nenojauzdama, naski tecēja pa koka stumbru.
Pēkšņi tai viena kāja pielipa pie koka mizas, tad otra, līdz beidzot medum līdzīgie
sveķi to turēja cieši kā lamatās. Noritēja
vēl viena zeltaina lāse, un glābšanās vairs
nebija iespējama. Pēc kāda laika lipīgā
masa ar sagūstīto skudru nokrita zemē.
Lietus to ieskaloja upē, un tā nogrima
upes sanesās. Pēc vairākiem gadu tūkstošiem skudru atrada, pilnībā saglabājušos zelta asarā. Sveķi bija sacietējuši un
kļuvuši par dzintaru — vienu no cilvēces
lielākajiem dārgumiem.”
http://wol.jw.org/lv/wol/d/r49/lplt/102002686
Gandrīz visos Latvijas muzejos
17. maijā notika Starptautiskais Muzeju
nakts 2014 gada pasākums. Pasākuma
šī gada tēma bija sarkanā krāsa – dzintars. Par godu šai tēmai arī Varakļānu
Novada muzejs sarosījās un aicināja
Varakļānu iedzīvotājus iesniegt kopīgai
izstādes veidošanai savus dzintara izstrādājumus. Uz aicinājumu atsaucās Tekla
Ikauniece, Rita Liuke, Rozālija Golubeva,
Leontina Sārna, Olga Kuzņecova, Zinaida Lapkovska, Valentīna Briška, Zanda
Šperga, Valentīna Pelša, Līga Osipova,
Anna Ivanova, Santa Jokuma, Marija
Broka, Elmārs Mālnieks un Juris Strušels.
No iesniegtajām rotām izveidojās skaista
izstāde. Dzintara izstādi papildināja divi
manekeni, ieģērbti arheoloģiskajos tērpos, kurus darinājuši Marika Zeimule un
Dainis Mjartāns pēc Cakulu kapulauka
paraugiem. Tērpi tika izstādīti un prezentēti pirmo reizi. Izstādes atklāšanas brīdī
muzeja vadītāja klātesošos iepazīstināja
ar dzintara izcelsmes vēsturi un pateicās
ar pateicības rakstiem izstādes dalībniekiem. Marika Zeimule un Dainis Mjartāns
visus klātesošos iepazīstināja ar arheoloģisko tērpu izgatavošanas procesu. Pēc
izstādes atklāšanas visi muzeju nakts apmeklētāji varēja darboties rotu darbnīcā.
Tur no dzintara gabaliņiem u.c. pērlītēm
katrs sev varēja izgatavot līdzi ņemamu
rotu. Ekskluzīva iespēja šajā naktī apmeklētājiem bija aplūkot modernizēto
muzeja krātuvi, jo saskaņā ar krājuma
noteikumiem tā katru dienu nav atvērta
apmeklētājiem. Vēlāk dīdžeja Kaspara
Eiduka vadībā visi tika aicināti uz karaoke
vakaru ar dzintara dziesmām. Karaoke
pasākums muzejā tika organizēts pirmo
reizi, tāpēc sākumā aktivitāte bija samērā
maza. Tomēr, kad ārā palika tumšs, saradās drosmīgākie karaoke dziedātāji, un
vakars varēja ritēt ar pilnu sparu. Iepriecināja tas, ka muzeju nakti apmeklēja arī
dažādi aktīvi strādājošie pilsoņi, kas bieži

vien ir kautrīgi un nemēdz piedalīties plašākos pasākumos. Taču iespējams, ka
jaukā pils gaisotne rada labu atmosfēru,
mieru un jūtu izpausmi cilvēkos. Pavisam
kopā muzeju nakts laikā muzejā viesojās
290 apmeklētāji. Paldies visiem muzeju nakts dalībniekiem par piedalīšanos

pasākumā un liels paldies arī par to, ka
visi bijāt apzinīgi, kulturāli un draudzīgi
muzejam un tā darbiniekiem. Nākošajā
gadā noteikti tiksimies citā muzeju nakts
pasākumā!
Ar cieņu muzeja vadītāja
T. Korsaka
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ZZ Čempionāts noslēdzies
31. maijā „Arēnā Rīga” noslēdzās šī
gada Vislatvijas prāta un sporta spēles
„ZZ Čempionāts’. Tajā par vienotākās un
sportiskākās klases titulu cīnījās gandrīz
6000 skolēnu no visas Latvijas. Finālā
atklāšanā piedalījās Ministru prezidente
Laimdota Straujuma. Līdztekus sacensībām notika dažādas sportiskas un izklaidējošas aktivitātes.
Sacensības norisinājās trīs etapos –
stafetēs, dejā, erudīcijas un acumēra uzdevumos. Katrā posmā skolēni demonstrēja savu spēju sadarboties komandā
un pielietot katra komandas dalībnieka
talantus un erudīciju.
Arī mēs, Varakļānu vidusskolas
8. klase, piedalījāmies šajās grandiozajās sacensībās, tas vien jau ir notikums un pārdzīvojums. Priecājos, ka
vairākās stafetēs mūsu klase ieguva
pirmās vietas, citās diemžēl nepaveicās.
Katrā ziņā visi ļoti centās un pierādīja
savu varēšanu un gribu cīnīties. Paldies
par to!

Finālsacensību atklāšanā.

Paldies Varakļānu novada pašvaldībai par transportu, vecākiem un līdzjutējiem par atbalstu!
Audzinātāja Aina Jaunzeme
Stafešu cīņa.

Vides nometne „Ejam mežā”
Varakļānu vidusskolas radošā komanda organizēja izzinoši pētniecisko
dabas un atpūtas nometni „Ejam mežā”.
Nometnes koncepcija – nonākot dabā,
vēro, sajūti, pēti un domā, pirms dari.
Nometnē piedalījās 30 skolēni no divām
pašvaldībām – Viļānu un Varakļānu, kopumā no 4 skolām.
Pirmajā dienā apmeklējām Rāznas
DIC, kur projekta vadītāja Regīna Indriķe
vadīja nodarbības par parkā sastopamajiem biotopiem Rāznas NP. Izstaigājām
Sajūtu taku un uzkāpām Mākoņkalnā.
Tad devāmies ierīkot nometni pie Tīrumnieku ezera. Oskars Kančs iepazīstināja
ar nometnes noteikumiem. Kad uzcēlām
13 teltis, izvēlējāmies telšu nosaukumus,
veidojām labo darbu krātuvīti, taisījām
savu Veiksmes pogu, pie kuras katru
vakaru varēja pievienot Zelta čiekuru par
aktivitātēm dienas gaitās. Pēc tam izveidojām nometnes karogu ar logo. Vakarā
pie ugunskura ēdām zupu, nodevām nometnieka zvērestu, to apliecinot ar sejas
zīmējumiem no „svētā katla” sodrējiem.
Tad par godu nometnes atklāšanai atskanēja balonu salūts un priecīgas urravas.
Mūs iepriecināja skolotāju skečs „Tīrum-

nieku ezera purva vecis”.
Otrā diena. Rīts sākās ar rīta vingrošanu un skrējienu. Komandu saliedēšanas aplī veicām dažādas aktivitātes. Pēc
brokastīm sadalījāmies 5 grupās un veicām pētījumus mežā un izcirtumā. Notika
fotosesija mežā „Šeit bija cilvēks”. Noteicām augsnes un gaisa temperatūru mežā
un izcirtumā, mēģinājām saskatīt vēja,
cilvēka un dzīvnieka pēdas. Izpētījām,
kas dzīvo meža mājas stāvos. Vācām
meža dārgumus un brīnumus – zāļu tējas un herbāriju. Ezera krastā tapa meža
bodyart. Radošajā darbnīcā veidojām
Tīrumnieku televīzijas raidījumus, kurus
prezentējām vakarā pie ugunskura. Tad
23.00 sekoja „ Nakts trasīte” ar orientēšanās elementiem.
Trešajā dienā pēc grupu sadalīšanas
darbs atkal ritēja 5 grupās. Darbojoties

Meklējam dabas dārgumus – tējas.

Nosakām koku sugas.
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grupās, nometnes dalībnieki uzzināja par
ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, pētīja
koku sugas, noteica koku lapu krāsas un
augstumus, veidoja amuletus, gobelēnus
no dabas materiāliem un mācījās izdzīvot
mežā. Dienas noslēgumā izveidoja bukletu „10 meža baušļi”. Pēc vakariņām visi
startēja dažādās „Meža olimpiādes” aktivitātēs.
Ceturtajā rītā cēlāmies 03.30, lai
dotos pārgājienā un sagaidītu saullēktu
mežā. Pārgājienā iepazināmies ar dažādiem meža tipiem: silu, damaksni un
dumbrāju. Redzējām bebru būves un
sagāztos kokus, dzeņa kalvi un izšūpojāmies augstā purva sūneklī. Mācījāmies
šķērsot kanālus. Pēc pārgājiena apgleznojām T krekliņus.
Nometnes radošo komandu veidoja:
Oskars Kančs, Aina Kazāka, Inga Strode,
Lolita Briška, Juris Daleckis, Ilze Eiduka
un Aija Caune.
Nometne tapusi ar LATVIJAS VIDES
AIZSARDZĪBAS FONDA FINANSIĀLU
ATBALSTU un Varakļānu novada līdzfinansējumu. Paldies par lauku labumiem
Jāņa Kanča un Riharda Meļņa vecākiem.

SWEDBANK informē
Cienījamie klienti!
No š.g. 5. jūlija pilna servisa filiāles vietā Varakļānos būs pašapkalpošanās centrs (Rīgas ielā 13), kurā
Jums darba dienās un sestdienās
no plkst. 7.00 – 19.00 būs pieejams
naudas iemaksas bankomāts un
Swedbank Internetbanka.

Varakļānu pašapkalpošanās centrā
trešdienās no 13.00 līdz 16.00;
piektdienās no 10.00 līdz 14.00
satiksiet Swedbank konsultantu un
saņemsiet atbalstu bankas pakalpojumu
izmantošanai Internetbankā un bankomātos.
Naudas izmaksas bankomāts atrodas Varakļānos, veikalā „Mini Tops”,
Kosmonautu ielā 13.

Tuvākās pilna servisa filiāles: Rēzeknē, 18. novembra ielā 16 un Madonā, Saules ielā 16.
24 stundas diennaktī Jums pieejamas bankas darbinieka konsultācijas,
zvanot pa tālruni – 67444444.
Informācija par Swedbank filiālēm,
bankomātiem un to darba laikiem atrodama Swedbank mājas lapā www.
swedbank.lv
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Avīžu veidotāji tiekas Varakļānos
Mēs esam tur,
Kur mēs esam,
Lai kā mums gribētos – augstāk.
Guļ laimes akmens
Dziļ dziļi…
Kā lai to paceļam plaukstās?
23. maijā neatkarīgā Varakļānu novada laikraksta „Varakļōnīts” redaktore
Aina Jaunzeme sadarbībā ar Varakļānu
novada domi aicināja avīžu veidotājus,
sadarbības partnerus un viesus uz informatīvi izklaidējošu pasākumu.
„Spicās Spalvas” tusiņā tikās informatīvo izdevumu veidotāji no Ļaudonas, Vestienas, Mētrienas, Ošupes, Lubānas un Cesvaines, kā arī sadarbības
partneri – SIA „Erante”.
Pasākuma viesus pie Varakļānu
domes sirsnīgi sagaidīja namamāte
Aina Jaunzeme, bet namatēvs, Varakļānu novada pašvaldības priekšsēdētājs
Māris Justs, delegācijām dāvināja krūzīti un pildspalvas ar Varakļānu simbolikas attēlu.
Nelielā ekskursijā pa pilsētu gida
lomu uzņēmās pats namatēvs, izrādot
viesiem Varakļānu sakoptākās vietas.
M. Justs neslēpa prieku par paveikto
Varakļānu pilsētā – veiktajiem pasākumiem energoefektivitātes paaugstināšanai, zupas virtuves izveidi trūcīgām
personām, hokeja laukuma slidotavas
izbūvi, peldbaseina izveidi, kas atvērts
vien kopš 10. maija, un daudziem citiem projektiem, kas jau noslēgušies un
kas vēl tikai taps.
Pasākuma viesus pašvaldības vadītājs sirsnīgi aicināja apmeklēt Varakļānu novada piecgades svētkus,
kas ilgs no 30. maija līdz 1. jūnijam.
Pēc tam devāmies uz Varakļānu pili un tās teiksmaino parku, kur
mūs sagaidīja smaidīgā pils saimniece Terese Korsaka.
Varakļānu pils celta 1783.
– 1789. gadam Romas Svētās impērijas grāfam Mihaelam Janam fon der Borham.
Pils parks izveidots 18. gs. beigās
paralēli pils celtniecībai. Tas ir
viens no pirmajiem dokumentāli
datētajiem romantiskā stila ainavu parkiem Latvijā. Pils parkā, Kažavas
upītes krastā, atrodas milzīgs akmens,
kurš tautā dēvēts par „Mīlestības akmeni’’. Ar Borhu pili un šo akmeni saistās daudzas senas teikas un nostāsti.
Varakļānu pils telpās kopš 1997. gada
darbojas Varakļānu Novada muzejs.
Muzejā apskatāmas vairākas izstādes

un tematiskās ekspozīcijas.
Tad sekoja neliela kafijas pauze ar
svaigi ceptiem pīrāgiem un SIA „Erante” dāvāto svētku torti.
Pēc tam pils lielajā zālē notika avīžu
prezentācija un savstarpējas apsveiku-

ma runas. Folkloras kopa Kristīnes Strodes vadībā izkustināja
klātesošos ar jautrām rotaļdejām,
bet Aina Jaunzeme bija sagatavojusi komandām uzdevumus,
kas nebūt nebija tik viegli, bet aizraujoši gan.
Vēlā pēcpusdienā sekoja atveldzēšanās jaunajā atpūtas kompleksā un latviskas pusdienas angļu stilā. Kāpēc angļu? Redz, angļi pusdienas mēdzot ēst ap pulksten pieciem
vakarā, Tā, lūk!
Nākošgad tiekamies Jēkabpilī.
Ilze Purpļeviča
Foto – Aina Jaunzeme
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Jānītim treji vārti,
Visi treji appušķoti.
Pa vieniem gani nāca,
Pa otriem pieguļnieki,
Pa trešiem Jāņu bērni
No maliņu maliņām.
Visiem novada Jāņiem vēlam kuplu
ozolu vainagu galvā un svētku prieku!
Šā gada īpašais sveiciens
JĀNIM VĪGuLIM!
Jūnija sākumā Jānis svinēja
savu 45. gadskārtu. Ciemos ieradās radi, draugi un īpašie ciemiņi – Varakļānu baznīcas kora
dalībnieki.
„Liepnieku” māju saimnieks
visu mūžu ir bijis draugos ar
dziesmu, jaunībā spēlējis ģitāru,
savā jubilejas reizē ņēma rokā
akordeonu un kopā ar viesiem
izdziedāja savas mīļākās dziesmas.
Jāņa ikdiena rit nerimtīgā
darbā, rosoties saimniecībā, bet

Jubilārs kopā ar kora dalībniekiem.
brīvajos brīžos viņš kopā ar sievu Ritu un dēlu Gundaru dodas
uz baznīcas kora mēģinājumiem.
Vīguļu ģimenes ikdiena rit saskaņā ar dabu, dienu ritējums
no agra rīta līdz vēlam vakaram saistīts ar darbu, bet viņi allaž atrod laiku arī sirsnīgām sarunām un kontaktiem ar apkārtējiem.
Lai Jāņa dienā pildās alus kauss, netrūkst siera, lai gotiņām
un aitiņām tiek krāšņi ziedu vainagi, lai Jūsu mājās valda labestība un saskaņa! Līgo, līgo!
Aina Jaunzeme, teksts un foto

9. maijā noslēdzies
Latvijas skolu futbola čempionāts
Ar finālspēlēm spēlēm 9. maijā Rīgas
Hanzas vidusskolas un Rīgas 49. vidusskolas laukumos noslēdzās Latvijas Futbola federācijas (LFF) rīkotais 2014. gada
Latvijas skolu futbola čempionāts.
Par spīti laika apstākļiem, finālturnīrs
izvērtās ļoti spraigs un skolēnu emocijām
pārbagāts. Pēc spēlēm visas dienas garumā par uzvarētājiem 4.–5. klašu grupā
kļuva Rīgas Purvciema vidusskola, 6.–7.
klašu grupā uzvarēja Rīgas 92. vidusskola, bet 8.–9. klašu grupā uzvarēja Rīgas
95. vidusskola.
Pēc spēlēm dalībnieki varēja atsvaidzināties ar „Piebalgas kvasu” un baudīt
veselīgo „TexMex” burgeru, bet treneri
sacentās „Tallink” futbola viktorīnā.
Noslēguma ceremonijā piedalījās
Latvijas nacionālās izlases galvenais
treneris Marians Pahars, kurš skolēniem
pastāstīja par dalību šādos turnīros un
nozīmi futbolista karjeras attīstībā. M.
Pahars skolēniem novēlēja veiksmīgi pabeigt mācību gadu un eksāmenus, kā arī
aicināja apmeklēt tuvākās Latvijas izlases
spēles.
PUSFINĀLSPĒLES
Hanzas vidusskola – Varakļānu vidusskola 0:0 (2:3p)
Rīgas 92. vidusskola – Olaines 2. vidusskola 4:1
FINĀLSPĒLES SPĒLE PAR 5./6. vietu
Kuldīgas 2. vidusskola – Rēzeknes
2. vidusskola 0:4

SKOLAS
A grupa
HANZAS VIDUSSKOLA
KULDĪGAS 2. VIDUSSKOLA
OLAINES 2. VIDUSSKOLA
B grupa
VARAKĻĀNu VIDuSSKOLA
RĒZEKNES 2. VIDUSSKOLA
RĪGAS 92. VIDUSSKOLA

1.

2.

3.

*
0:11
0:0

11:0 0:0
*
0:10
10:0 *

4
0
4

11:0
0:21
10:0

1.
3.
2.

*
1:2
5:0

2:1
*
6:1

3
0
6

2:6
2:8
11:1

2.
3.
1.

0:5
1:6
*

punkti

SPĒLE PAR 3./4. vietu Hanzas vidusskola – Olaines 2. vidusskola 1:2
SPĒLE PAR 1./2. vietu Varakļānu vidusskola – 92. vidusskola 0:3

vārti

vieta

12

„VARAKĻõNĪTS” 2014. gada jūnijs

Renovācijas kalendārs. Sākums.
Pirms 2,5 gadiem Varakļānu novada pašvaldība nopietni sāka domāt, kā
regulēt siltumu daudzdzīvokļu mājās
un saglabāt dzīvojamo fondu pilsētā,
un nāca klajā ar priekšlikumu pie Kosmonautu ielas 13. un 15 nama iedzīvotājiem renovēt jeb „siltināt” mājas,
kuras celtas pirms 35 gadiem. Cilvēki
diskutēja, šaubījās, pat noliedza šo
ideju, tomēr beigās vairākums piekrita izstrādāt projektu, kura finansējumu
50% apmērā segs Eiropas Savienība.
Ceļš līdz galīgai projekta apstiprināšanai bija birokrātiski smags un garš.
Par reālu darba sākumu liecināja
logu montāžas meistara Ivara Pietkūna
ierašanās Varakļānos, lai izmērītu logu
lielumu šā gada maija mēneša vidū. 26.
maijā tika veikts pirmais logu pievedums.
Nākamajā dienā ieradās 3 logu montētāji: Ivars Pietkūns, Gunārs un Ivo no SIA
„PRO DEV Konstrukcijas”, kuri šajā darbā strādā 16 gadus un ir īsti sava aroda
meistari. Viņi ik dienas veic intensīvu,
smagu fizisku darbu no agra rīta līdz vēlai
vakara stundai. „Ja no rīta logi sver 20 kilogramus, tad vakara pusē – visus 70,”–
smej Gunārs. Viņi strādā arī sestdienās.
Jelgavnieki ir laipni, draudzīgi vīri, kas
apmierināti ar sadzīves apstākļiem Varakļānu Veselības aprūpes centra 3. stāva telpās un pateicīgi „Zupas virtuves”
pavārēm par garšīgajām pusdienām.
26. maijā darbu uzsāka arī SIA „Ramda C “santehnikas siltuma apgādes brigāde no Jēkabpils 3 cilvēku sastāvā: Aleksandrs Stahovskis, Andrejs un Aleksejs,
un sāka demontēt vecās caurules pagrabā un stāvvadus dzīvokļos. Aleksandrs
Stahovskis šo darbu veic 15 gadus un ir
pieredzes bagāts speciālists. Visur tiks
nomainītas un ierīkotas plastmasas caurules. Novecojušās caurules un lielos atkritumus aizved DzKU darbinieki
28. maijā tika pievesta liela krava
ar sastatņu elementiem un uzsākts to
uzlikšanas darbs. Bija vien jāpabrīnās
par jauno cilvēku bezbailīgo rīcību, piestiprinot sastatnes. Brigādē strādāja 12
jauni vīrieši no SIA „PRO DEV” apakšuzņēmuma „ERA”. Tūlīt 2. jūnijā fasādes
siltināšanas brigāde sāka 15 centimetrus
biezu akmens vates lokšņu pielīmēšanu
ar speciālu līmes javu uz iepriekš nogruntētām 15. nama sienām lodžijās un citur.
Biezās loksnes vēl tiek nostiprinātas ar
20 centimetru garām dībeļnaglām, iedzenot tās sienā. „Nekad un nekur uzliktās
loksnes nav nokritušas no sienas, pat 20
centimetru biezās” apliecina brigadieris
Edgars Mālnieks, kurš šajā darbā praktizējies 10 gadus. Pirmajā nedēļā nojauktas 2 aizbūvētās lodžijas un tiks likvidē-

Top sastatnes – nopietnākais darbs fasādes siltināšanas meistariem.
Visaugstāk ir brigadieris Edgars Mālnieks.

Vīri, kas sekos 15. nama darbu kvalitātei – no kreisās Jānis Nevlans,
Ilmārs Basankovičs, Jānis Zommers, Māris Justs, Jānis Zvīnis un Jānis Krasts.
tas arī pārējās, jo mājai vajag pievilcīgu
izskatu..
Grandiozais renovācijas darbs Varakļānos sākās plaši un vērienīgi ar gados
jaunu strādnieku degsmi un aizrautību.
28. maijā par darbu atbildīgie vīri sanāca uz pirmo apspriedi domes telpās.
„DzKU“ SIA valdes loceklis Ilmārs Basankovičs pastāstīja:
„Ģenerāluzņēmējs ir SIA „PRO DEV“
no Rīgas. Būvuzraugs ir JĀNIS ZOMMERS. Projekta vadītājs – JĀNIS ZVĪNIS no SIA „PRO DEV”. Savu daļu darbu
veiks apakšuzņēmējs „Ramda C” no Jēkabpils. Darbus koordinē būvuzņēmējs
SANDRIS DIMANTS. Pirmajā sapulcē

tika precizēta veicamo darbu dokumentācija, kontakti, darba izpildes kalendārs un
cits. Katra brigāde specializējusies savā
darba jomā. Pirmie novērojumi liecina,
ka vīri strādā atbildīgi, nopietni, ievērojot
tehnoloģiju. Pretenziju nav. Darba gaitā
iespējamas iesniegtā projekta izmaiņas”.
Novada pašvaldības priekšsēdētājs
Māris Justs piebilda:
„Renovācijas darbs uzsākts strauji,
enerģiski. Viss ir kārtībā. Sarežģījumu
nav. Ja iedzīvotājiem rodas kādas neskaidrības, nesaskaņas vai problēmas,
lai ziņo nekavējoties: kopīgi atradīsim
risinājumu vai kompromisu.”
Otrā sapulce notika 4. jūnijā pie re-
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Logu montāžas meistari –
Ivars Pietkūns, Ivo un Gunārs.

Dīvkolpōjumu korteiba Varakļānūs
2014. goda jūnija mēnesī
Jūnija mēnesī Vysvātokos Jezus
Sirds gūdynošona, dorbdīnos pēc sv.
Mises litānija. Svātdīnos pēc lelos sv.
Mises litānija.

Māris Brūniņš loga spraugu aplīmē ar
vēja lenti..

Aleksandrs Stahovskis strādā situma
santehnikas brigādē..
novējamās 15. mājas, to vēlreiz apsekojot. Tajā piedalījās: novada pašvaldības
priekšsēdētājs Māris Justs, Varakļānu
dzīvokļu komunālā uzņēmuma valdes
loceklis Ilmārs Basankovičs, 15. nama
pārvaldnieks Jānis Krasts, šī nama iemītnieks Jānis Nevlans, būvuzraugs
Jānis Zommers, projekta vadītājs Jānis
Zvīnis – cilvēki, kuri vērīgi uzmanīs mājas renovācijas darbus. Tika noskaidrots
mājas iemītnieku neskaidrais jautājums
par vannas istabas siltuma padevi.
Būvuzraugs J. Zommers apliecināja,
ka vannas istabā siltuma radiators būs.
Savukārt Māris Justs apstiprināja, ka siltuma elements vannas istabā paredzēts
arī pēc projekta. Visus priekšlikumus vai
darba jautājumus, kam būtu pievēršama
īpaša uzmanība, savā piezīmju burtnīcā
atzīmēja projekta vadītājs J. Zvīnis.
LIELĀ, VĒSTURISKĀ DARBA SĀKUMS IR LABS, TURPINĀJUMS – CERĪGS. MĀJAS ATDZIMŠANAS REZULTĀTS BŪS VEIKSMĪGS!
Rita Liuke, autores foto.
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Leidz 26. jūnijam turpynojās Vyssv.
Sakramenta oktava
vokorūs plkst. 19:00 sv. Mise, Vyssv.
Jezus Sirds litanija un procesija
Oktavas nūslāgumā 26. jūnijā bārnu
un lauku zoļu sveteišona
01.06. – I MĒNEŠA ADORĀCIJAS
SVĀTDĪNA
sv. Mises – 9:00 un 11:00
Rūžukrūni dzīdos: Garvacainīku,
Čeveru s. t.
05.06. – caturtdīna – Svāto stunde
sv. Mise – 7:15
sv. Mise – 19:00 – Vissv. Jēzus Sirds
litanija
06.06. – I Mēneša pīktdīna
sv. Mise – 7:15 – Vissv. Sakram.
uzstodiešona
sv. Mise – 9:00
08.06. – II MĒNEŠA SVĀTDĪNA UN
VOSORASSVĀTKI – DĪVA SVĀTO
GORA ATNOKŠONA +
sv. Mises – 9:00 un 11:00
Pyrms lelos sv. Mises – Noc Svātais
Gors – piļneigas atlaidas
Rūžukrūni dzīdos: Garanču, Cakulu s.t.
14.06. – sastdīna – Kopu svātki:
Eleonoras Ikaunīku – 14:00 un
Dekšāru – 15:00
15.06. – III MĒNEŠA SVĀTDĪNA UN
VYSSV. TREISVĪNEIBAS SVĀTKI +
sv. Mises – 9:00 un 11:00 – Krystaceļš
Rūžukrūni dzīdos: Matuļu, Justu,
Piļpuku s. t.
19.06. – caturtdīna – KRISTUS VYSSV.
MĪSAS UN AŠŅA obligātās svinības +
sv. Mises – 11:00 un 19:00 – procesija
Rūžukrūni dzīdos: Skapstotu, Puisānu
un Kozsolīšu s.t.
21.06. – sastdīna
sv. Mises – 7:15 un 19:00 – Vesperes,
atlaidu īvods
22.06. – IV MĒNEŠA SVĀTDĪNA –
SVĀTO ALOIZA – atlaidas +
sv. Mises – 9:00 un 11:00 – procesija

Rūžukrūni dzīdos: Silaunīku, Ikaunīku,
Strodu s.t.
24.06. – otrdiena – JOŅA KRISTEITOJA
PĪDZIMŠANA lieli svētki
sv. Mises 9:00 un 19:00
26.06. – caturtdīna – VYSSVĀTOKO
SAKRAKRAMENTA Oktāvas nūslāgums
sv. Mises – 7:15 un 19:00 – procesija,
bārnu un puķu svietiešona
28.06. – sastdīna – KOPU SVĀTKI
Šķēles kopūs 14:00
Klušu kopūs 15:00
29.06. – V mēneša svātdīna – SV.
APUSTUĻU PĪTERA UN POVULA –
obligātās svinības +
sv. Mise – 9:00
sv. Mise – 11:00
Rūžukrūni dzīdos: Sārnu, M-Strodu,
Vydsolas, Vērša Zepu s. t.

Kapusvētki
Varakļānu novada
kapos
28. jūnijs – Šķēļu kapi plkst. 14:00
28. jūnijs – Klušu kapi plkst. 15:00
5. jūlijs – L. Strodu kapi plkst. 14:00
12. jūlijs – Cauņu kapi plkst. 12:00
19. jūlijs – Stirnienes kapi plkst.11:00
19. jūlijs – Sila kapi plkst.15:00
26. jūlijs – Vecumnieku kapi plkst.12:00
26. jūlijs – Trizelnieku kapi plkst.14:00
16. augusts – Varakļānu kapi plkst. 15:00
14. jūnijs – Eleon. Ikaunieku kapi
plkst. 14.00
14. jūnijs – Dekšāru kapi plkst. 15.00
14. jūnijs – Kapinieku kapi plkst. 12:00
21. jūnijs – Teilānu kapi plkst. 12:00
5. jūlijs – Krievbirzes kapi plkst. 11:00
12. jūlijs - Sīļukalna kapi plkst. 12.00
26. jūlijs – Asnīnes kapi plkst. 14.00
26. jūlijs - Ļodānu kapi plkst. 15.00
2. augusts – Barkavas kapi plkst. 11:00
2. augusts – Muižas kapi plkst.15:00
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Tuvākie pasākumi Varakļānu novadā
Datums

Laiks

Visu
mēnesi

Visu
mēnesi

7. jūnijā

14:00

13. jūnijā

18:00

13. jūnijā

19:00

14. jūnijā

15:00

14. jūnijā

16:00

18. jūnijā

10:00

20. jūnijā

19:00

21. jūnijā

17:00

21. jūnijā

22:00

22. jūnijā

Līdz
22.
jūnijam

25. jūnijs
līdz
2. jūlijs

14:00

Pasākums
Vieta
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās
10:00 – 12:00 un 14:00 –16:00 un
pasākumu laikā
Baltajā zālē apskatāma
Starptautiskā glezniecības plenēra „Baltā
Varakļānu KN
pilsēta” gleznu izstāde,
Kolonnu zālē apskatāma
atmiņu stāstu un fotogrāfiju izstāde „Rīgas
ielas stāsti”
Gleznu izstāde
Varakļānu
„Konstantīnam Brokam – 100”
novada muzejs
Leļļu izrāde bērniem
„Kurš mežā saka oi-oi?”
Jautra komēdija par to, kā mūsu mīļie
varoņi – Lācis, Sivēns, Ēzelītis un Pūce
Varakļānu KN
nolēma noskaidrot, kurš un kāpēc mežā
saka oi-oi?
Biļetes iepriekšpārdošanā EUR 1,50
Izrādes dienā EUR 3,00
Varakļānu vidusskolas 9. klases
Varakļānu KN
izlaidums
Stirnienes pamatskolas
Stirnienes TN
izlaidums
Represiju atceres pasākums
Pie Stirnienes
stacijas
MURMASTIENES PAMATSKOLAS
Murmastienes
izlaidums
pamatskola
Saulgriežu radošā darbnīca
bērniem
Gatavosim tradicionālos svētku ēdienus,
Stirnienes TN
veidosim rotājumus, iesim rotaļās un
sadziedāsimies pie ugunskura
Jāņu ielīgošana pie ugunskura
Vasaras saulgriežu un līgo tradīciju
Pie Varakļānu
pētīšana
muižas pils
Var līdzi ņemt groziņu, labu balsi un
noskaņojumu
Varakļānu vidusskolas 12. klases
Varakļānu KN
izlaidums
Saulgriežu ZAĻUMBALLE
Murmastienes
Ieeja brīva
estrādē
Jāņu ielīgošanas
Radošās darbnīcas
Būs vainagu pīšana, maģiskākā vainaga
Pie Varakļānu
konkurss, ziepju izgatavošana, burampīnes
KN
vīšana, Saules zupa, vizināšanās zirga
pajūgā, ziedu ugunskuri, dziesmas un
rotaļas.
•
Baltijas baltkrievu mākslinieku
apvienības „Maju gonar” darbu
izstāde „Baltkrievu iespaidi Latvijā”
Varakļānu
•
Izstāde „Dzintars mūsu dzīvē”
novada muzejs
•
M.Zeimules un D.Mjartāna
arheoloģiskie tautas tērpi (izveidoti
pēc Cakulu kapulauka paraugiem)
Iespēja iepazīties ar Amerikā dzīvojošas
novadnieces Marijas Nets Skutānes
Varakļānu
biogrāfiju un gleznām, kā arī apskatīt
novada muzejs
pašdarināto arheoloģisko tautas tērpu

16. augustā plkst. 19:00 Varakļānu
estrādē viesosies muzikālā un pozitīvā
izrāde „Gribu bērnu!”, ko tās veidotāji,
„Pannas teātris”, nodēvējuši par juteklisku komēdiju normāliem cilvēkiem, jeb
demogrāfisko sprādzienu divās daļās.
Izrādes iecere ir radīt pozitīvas emocijas, rosināt sabiedrību aktīvāk iesaistīties
demogrāfiskās situācijas uzlabošanā, uzdrošināties pieņemt lēmumus un domāt
par labo.

Pateicoties Varakļānu novada
pašvaldības atbalstam
IEEJA TIKAI EUR 4,00
biļetes – Biļēšu paradīzes kasēs
un no 28. jūlija Varakļānu KN
Ikgadējais pasākums

„Ziedi un mūzika
Varakļānos”
šogad notiks 16. augustā

Koncertbalītes īpašie viesi – grupa „Dzelzs vilks”
Sīkāka informācija par pasākumiem
uz afišām vai www.varaklani.lv
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2013./2014. m.g. rezultāti mācību darbā
Ir saulainās jūnija dienas, bet Varakļānu vidusskolas ikdiena ir darbīga un
rosinoša: 9. un 12. klašu skolēni apmeklē konsultācijas, gatavojas eksāmeniem,
parāda savas zināšanas un prasmes
valsts pārbaudes darbos, skolēni ar nepietiekošu vērtējumu nostiprina mācību
vielu pēcpārbaudījumos, sporta laukumu
piepilda jaunie futbolisti un vieglatlēti, vasaras nometnes dalībnieki atklāj pārsteigumiem pilno dabas pasauli, vidusskolēni turpina apgūt šuvēja un apdares darbu
meistara aroda prasmes.
2013./2014. m. g. noslēguma vērtējumi raksturo gan Varakļānu vidusskolas
izglītojamo zināšanu līmeni, gan vidējos
vērtējumus mācību priekšmetos un klašu
grupās.
Augsts zināšanu līmenis 3% – 6 skolēni
Optimāls zināšanu līmenis 39,6% –
89 skolēni
Pietiekošs zināšanu līmeni 52% –
116 skolēni
Nepietiekošs zināšanu līmenis atsevišķos priekšmetos – 5,4% – 12 skolēni
Vidējais vērtējums skolā 6,62; klases
ar visaugstāko vidējo vērtējumu – 5. kl.–
7,01, 4.a kl. – 6,95.
Augsts vidējais vērtējums mācību
priekšmetos
Mājsaimniecība – 8,6
Psiholoģija – 8,4
Vizuālā māksla – 7,9
Mājturība – 7,7
Sports – 7,6
Virknē eksaktajos priekšmetos vidējais vērtējums pietiekošs – 5,7, tas liecina,
ka pamati ir apgūti un ir daudz iespēju
zināšanas uzlabot.
Augsts zināšanu līmenis ar vērtējumiem ļoti labi, teicami un izcili
4.a kl. Robijam Lūkasam Mālniekam
4.a kl. Sigitai Šustei
5.kl. Paulai Strodei
5.kl. Robertai Šminiņai

Policijas informācija
02.05. Varakļānu pag. karjerā „Stradiņi” dega zaru kaudze.
02.05. Varakļānos, pa Dārzu ielu
pils. J. M. vadīja velosipēdu alkohola
reibumā, pārbaudē konstatētas 0,97
promiles alkohola.
06.05. Varakļānu pag. „Aizkalniešos” dega kūla.
09.05. Murmastienes pag., Jaunatnes ielā 3-7, atrasta mirusi pils. I. G.
10.05. Varakļānos, pa Rīgas ielu,
pils. I. S. vadīja velosipēdu alkohola reibumā, pārbaudē tika konstatētas 1,15

2013./2014. m. g. Madonas starpnovadu olimpiāžu rezultāti
Nr.
Klase
Vārds, uzvārds
p.k
1.
3.
Amanda Ikauniece

Vieta
2. v. Madonā,
atzinība reģionā
Valmierā
atzinība
2. v.
atzinība
3. v.

2.
3.
4.
5.

3.
4.a
4.a
4.a

6.
7.
8.

6.
8.
8.

Toms Kalniņš
Evita Svilāne
Sigita Šuste
Robijs Lūkass
Mālnieks
Jana Kazakeviča
Ivo Pizičs
Juris Erels

9.

8.

Juris Erels

3. v.
atzinība
3. v Madonā,
3. v. Vidzemes
reģionā
2. v.

10.
11.

8.
10.

Ilga Stafecka
Signe Viška

atzinība
3. v.

12.
13.
14.
15.
16.

10.
10.
11.
11.
12.

Kaspars Eiduks
Kaspars Eiduks
Simona Benislavska
Jānis Naglis
Marija Zepa

1. v.
3. v.
3. v.
atzinība
atzinība

8.kl. Ivo Pizičam
10.kl. Kasparam Eidukam
Skolēni veiksmīgi piedalījušies Cesvaines, Ērgļu, Madonas, Lubānas, Varakļānu starpnovadu olimpiādēs Madonā.
Zinātniski pētnieciskie darbi vai paplašinātie referāti lielākajai daļai 10.–12.
kl. skolēnu ar dažādiem rezultātiem aizstāvēti skolas ZPD konferencē. Šajā mācību gadā 11. kl. skolniece Sintija Juška
ar darbu „Ātro kredītu izplatība Latvijā un
ietekme uz patērētājiem”(darba vadītāja
skolotāja M. Selicka) un 12. kl. skolniece
Daiga Sondore ar darbu „Redzes veselība skolas vecuma jauniešiem” (darba

promiles alkohola.
16.05. Varakļānos, pa Rīgas ielu,
pils. J. Z. vadīja a/m Audi alkohola reibumā, pārbaudē konstatētas 1,90 promiles alkohola.
17.05. Varakļānu pag. „Tīrainēs”
noticis ģimenes skandāls.
18.05. Varakļānos, Daugavpils ielā
14, ar dūmiem saindējusies pils. L. R.
18.05. Varakļānu pag., Rīgas ielā 8,
alkohola koplietošanas laikā pils. I. S.
nozagts mobilais telefons.
19.05. Varakļānu pag., pa šoseju
Rēzekne–Jēkabpils, A. B. vadīja mopēdu alkohola reibumā, pārbaudē konstatētas 1,94 promiles alkohola.

Mācību priekšSkolotājs
mets
latviešu valoda I. Laura

matemātika
dabaszinības
latviešu valoda
matemātika

I. Laura
I. Krūmiņa
A. Caune
L. Mālniece

krievu valoda
krievu valoda
ģeogrāfija

G. Steļmaha
G. Steļmaha
A. Kazāka

sociālās zinības
„Viss par euro”
ģeogrāfija
publiskā runa
angļu valodā
fizika
ķīmija
latviešu valoda
angļu valoda
angļu valoda

M. Selicka
A. Kazāka
I. Mozga
I. Strode
I. Krūmiņa
A. Caune
I. Mozga
I. Mozga

vadītāja skolotāja I. Krūmiņa) piedalījās
Varakļānu, Viļānu, Riebiņu starpnovadu
ZPD konferencē un ieguva II pakāpes
diplomus.
Mācību gadā laikā notika intensīvs izglītošanās process visās izglītības pakāpēs un visiem, kas ar to saistīti. Nākošais
mācību gads nāks ar jauniem mērķiem
un izaicinājumiem. Lai saulainā vasara ir
tas starpposms, kad jāuzkrāj intelektuālie
spēki, jābagātina emocionālā pasaule un
jāatjaunojas praktiskā darbā un dabā!
Anita Saleniece,
direktora vietniece mācību darbā

22.05. Varakļānos, Kosmonautu
ielā 13-45, pils. A. A.-G. guvusi galvas
traumu.
27.05. Varakļānos, pa Dārzu ielu,
pils. J. E. vadīja velosipēdu alkohola
reibumā, pārbaudē konstatētas 3,02
promiles alkohola.
28.05. Varakļānos, pa Pils ielu, pils.
A. S. vadīja velosipēdu alkohola reibumā, pārbaudē konstatētas 2,05 promiles alkohola.
31.05. Varakļānos, Preiļu ielā 53,
noticis ģimenes konflikts.
M. Lindāns
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Ja nav ne zvaigznītes, kas gaismu dod,
Var pasaule bez ziediem un bez
skaņām būt.
Likt visiem gavilēt un vizuļot var maza,
sīka cilvēkbērna sirds,
Ja viņa prieku jūt.
/E. Zālīte/

Sveicam:

Irinu un Jāni Vecozolus ar meitas
Līgas dzimšanu
Mārīti Peilāni un Sandi Beču ar
dēla Matīsa dzimšanu
Daci Stafecku un Aivaru Romānu
ar meitas Viktorijas dzimšanu
Inu un Māri Bārbalus ar dēla
Aināra dzimšanu
Lai jums labi, lai jums ļoti labi
Lai jums brīnišķīgi iet
Lai jums visi labie putni
Katru rītu logā dzied
Lai jums skaistas debeszilas,
Košas, jaukas puķes zied
Un lai spožā siltā saule
Nekad dzīvē nenoriet
Lai jūs savas dzīves grožus
Varat cieši turēt ciet

Varakļānu Vissvētākās Jaunavas
Marijas debesīs uzņemšanas
Romas katoļu baznīcā noslēgtā
laulība maijā – Sarmīte Mičule
un Ivars Salenieks

Jaucu savu VW SHARAN, 1996, 2.0
benzīns un pārdodu detaļas.
T. 27809400 Valdis

Varakļānu PII „Sprīdītis”
piedāvā

APKOPĒJA – ĒKAS DEŽURANTA

darbu

Prasības:
• vidējā izglītība,
• atbildības sajūta,
• prasme komunicēt un
sadarboties ar kolēģiem,
• pieteikumā pievienot CV un
pavadvēstuli.
Pieteikumu iesniegt līdz 30. jūnijam
PII „Sprīdītis” vadītājai, sekretārei
vai elektroniski Ilga37@inbox.lv,
telefons 64866530
Pieteikumus izskatīsim
5. jūlijā plkst 10.00
Darba pienākumi jāsāk pildīt
2014. gada 7. augustā.

SIA „Rezen Gold”
Piedāvā:

PVC logus un durvis
• Izmērīsim
• Aprēķināsim
• Uzstādīsim
Latvijas ražojuma
durvis.
www.Rezen-Gold.lv
T. +37126636036
cena@Rezen-Gold.lv
Pārdodam
• smilti
• malto granti
• dolomīta šķembas
• melnzemi
• skaldītu malku
ar piegādi.
Sniedzam
• kāpurķēžu ekskavatora
• riteņtraktora ekskavatora
• buldozera
• frontālā iekrāvēja
• smagās automašīnas
pakalpojumus.

Cik pasacīts tev, tik ir.
Nu sarunāties ar tevi
Būs – klausīties pašam sevī
Un atmiņu lappuses šķirt.
(Z. Purvs)
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem par
mūžībā aizgājušajiem maijā:
Varakļānu pilsētā
Marijanna Garanča – 86
Valērija Ķimeniete – 79
Ernests Reiniks – 74
Vjačeslavs Pavlovs – 70
Varakļānu pagastā
Leontina Stivriniece-Geiduka – 77
Murmastienes pagastā
Ilga Grudule – 71
Tu aizej prom pa krāšņu ziedu ceļu
Uz mūžību – šalc egle, priede, bērzs.
Tik kādā mājā, kādā istabiņā
Gan tavas balss, gan tavu soļu trūkst.
Izsakām patiesu līdzjūtību ANTOŅINAI
MOROZAI, vīru pēdējā gaitā pavadot.
Kāpņu telpas iedzīvotāji
Par tavu sirdi un darbīgo mūžu
Zemes māte nu villaines segs...
Sērojam un izsakām līdzjūtību
piederīgajiem, ANNU GARANČU
pēdējā gaitā pavadot.
SIB „Varakļānu Aspazijas”
SIA „Baltic Akmens” veic pieminekļu
izgatavošanu un uzstādīšanu.
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.
T. 26909999
Iespējams kredīts.

29219120

IK piedāvā pārvietojamā lentzāģa
pakalpojumus (benzīns, elektrība).
Kvalitatīvi!
T. 27450715

plkst. 15.00 – Stirnienes
tautas namā;
plkst. 16.30 – Murmastienes
kultūras centrā;
plkst. 18.00 – Varakļānu kultūras
namā.

T.

Pārdodu zemenes.
Var pasūtīt.
Var lasīt paši.
T. 28714423

Varakļānu novada domes deputātu
un pašvaldības amatpersonu
tikšanās ar novada iedzīvotājiem
notiks 20. jūnijā

Pārdodu vecu koka māju (109,9 m2)
ar zemi (2495 m2) Varakļānos.
Cena EUR 4000.
T. 26659215

Nākošais avīzes numurs
iznāks augustā. Lai jums visiem
saulaina vasara!

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu

2014. gads Nr. 6 (241)
Izdevējs: Biedrība „Varakļõnīts”
Reģistrācijas apliecība Nr. 0639
Rīgas iela 19, dz. 25, Varakļāni, LV-4838
Tālr. 648 66650
Redaktore: A. Jaunzeme
e-pasts: ainajaunzeme@inbox.lv
Iespiests: SIA „Erante” tipogrāfijā
tālr. 648 60983
Tirāža: 650 eks.

