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23. maijā svinēsim jau sestos Varakļānu 
novada svētkus. Šogad svētku organizatori pa-
redzējuši gan tradicionālas, gan vēl nebijušas 
aktivitātes.

Varakļānu novada svētku laikā notiks amat-
nieku tirdziņš, atrakcijas bērniem un citi pārstei-
gumi.

Šogad Varakļānu novada svētku ietvaros 
notiks atjaunotais  „Varakļānu novada velobrau-
ciens” ar divām distancēm: „Tautas brauciens” 
(distances garums aptuveni 25 km) un „Drau-
dzības brauciens” (distances garums aptuveni 
11 km).

 MTB velobrauciena starts, fi nišs un dalīb-
nieku apbalvošana būs Varakļānu pilsētas centrā 
pie novada domes.

Sacensību dalībnieki velobraucienam va-
rēs pieteikties iepriekš novada mājaslapā www.
varaklani.lv vai sacensību dienā pie sacensību 
organizatoriem. 

Dalības maksa, piesakoties sacensībām ie-
priekš novada mājas lapā līdz 20. maijam, – EUR 
5,00, sacensību dienā – EUR 7,00. Jauniešiem 
līdz 18 gadu vecumam – attiecīgi EUR 2,00 un 
EUR 3,00.

Dalībnieku reģistrācija sacensībām 23. 
maijā  no plkst. 9:00 līdz 12:00,  STARTS – plkst. 
13:00!

OBLIGĀTS nosacījums dalībnieku drošībai 
distancē ir ķivere. Tai ir jābūt katram sacensību 
dalībniekam!

Velomaratona uzvarētāju apbalvošana no-
tiks plkst. 15:00. Pēc apbalvošanas dalībniekus 
un līdzjutējus izklaidēs ekstrēmās velo un moto 
komandas „Greentrials” dalībnieki.

Katrs sacensību dalībnieks saņems piemi-
ņas balvas no sacensību organizatoriem. Abos 
braucienos tiks apbalvoti pirmie 3 ātrākie brau-
cēji vīriešiem un sievietēm trīs vecuma grupās. 
„Tautas braucienā” 3 ātrākie braucēji vīriešu un 
sieviešu grupās, absolūtajā vērtējumā, tiks ap-
balvoti ar kausiem un naudas balvām. Īpašie 
kausi Varakļānu novada ātrākajiem braucējiem 
vīriešu un sieviešu grupās, kā arī citas pārsteigu-

ma balvas. Sacensību dalībniekiem tiks nodroši-
nāts bezmaksas launags. 

Aicinām visus sporta draugus piedalīties 
atjaunotajā sporta notikumā, jo šāds pasākums 
Varakļānos tradicionāli ir noticis jau iepriekš, un 
tā organizators ir bijis leģendārais riteņbraucējs 
Vladimirs Ribakovs.

svinēt 
VARAKĻĀNU NOVADA 
SVĒTKUS 

2015. gads

   piedalīties
„VARAKĻĀNU NOVADA VELOBRAUCIENĀ”

Varakļānu novada svētku vakarā paredzēta 
estrādes sezonas atklāšana ar svētku koncer-
tu, kurā piedalīsies Varakļānu novada dziedošie 
bērni un jaunieši. Koncerta īpašais viesis – dzie-
dātāja ANTRA STAFECKA. Koncerta laikā sumi-
nāsim Varakļānu novadā 2014. gadā dzimušos 

Turpinājums 2. lpp.
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
2015. gada 26. martā  
Nr. 4

1. Par Varakļānu novada darba ar jau-
natni programmas 2015. – 2019. gadam 
apstiprināšanu.

2. Par Spodrības mēneša izsludināša-
nu Varakļānu novadā.

2.1. Izsludināt Spodrības mēnesi Va-
rakļānu novadā laika periodā no 2015. 
gada 1. aprīļa līdz 30. aprīlim.

2.2. Noteikt, ka Spodrības mēneša 
laikā šķiroti zari un pērnās lapas glabāša-
nā tiek pieņemti bez maksas;

2.2.1. Lielajai talkai (25. aprīlī) pieteik-
tajos objektos īpašajos maisos savāktie 
atkritumi tiek pieņemti un transportēti par 
pašvaldības līdzekļiem.

2.2.2. Kontroli par lēmuma izpildi uz-
dot Varakļānu novada pašvaldības izpild-
direktoram I. Ikauniekam.

3. Par projektu „Pastāvīgās, moder-
nizētās ekspozīcijas „Senās godības at-
spulgs laikmetu griežos” izveide Varakļā-
nu novada muzejā”

3.1. Akceptēt Varakļānu novada mu-
zeja sagatavoto Valsts Kultūrkapitāla fon-
da mērķprogrammas „Muzeju nozares at-
tīstības programma” projektu konkursam 
iesniedzamo projekta „Pastāvīgās, mo-
dernizētās ekspozīcijas „Senās godības 
atspulgs laikmetu griežos” izveide Vara-
kļānu novada muzejā” pieteikumu.

3.2. Apstiprināt projekta realizācijas 
kopējo fi nansējumu 4189,96 euro apmē-
rā; projekta atbalsta gadījumā nodrošināt 
pašvaldības līdzfi nansējumu plānotajā ap-
mērā.

4. Par kultūras nama direktora iecel-
šanu amatā Iecelt Kristīni Strodi par Vara-
kļānu kultūras nama direktori.

5. Par siltumapgādes avansa maksāju-
miem 2015./2016. gada apkures sezonai. 

5.1. Noteikt, ka 2015. gada vasaras 
sezonas piecos mēnešos (maijs, jūnijs, 
jūlijs, augusts, septembris) iedzīvotājiem – 
centralizētās siltumapgādes pakalpojuma 
saņēmējiem – veicamais fi ksētais mak-
sājums uzskatāms par avansa iemaksu 
2015./2016. gada apkures sezonas pie-
ciem mēnešiem (novembrim, decembrim, 
janvārim, februārim, martam).

5.2. Fiksētā maksājuma apmēru no-
teikt 0,55 euro/m2 mēnesī;

2.1. fi ksētais (avansa) maksājums 

Turpinājums no 1. lpp.

nav uzskatāms par obligātu maksājumu 
un par tā kavējumu netiek piemērotas 
soda sankcijas.

5.3. Uzsākot 2015./2016. gada apku-
res sezonu, avansa maksājums tiks ņemts 
vērā, veicot aprēķinu par siltumapgādi pēc 
spēkā esošā pamattarifa.

6. Par nekustamā īpašuma „Lauce 
10” sadalīšanu.

 7. Par zemes nomu.
8. Par grozījumiem Varakļānu novada 

domes 25.09.2014. lēmumā Nr. 14.7 „Par 
zemes ierīcības projekta „Murmastienes 
Tropi” apstiprināšanu”.

9. Par nedzīvojamo telpu nomas līgu-
ma pārtraukšanu.  

10. Par nekustamā īpašuma Kapsētas 
ielā 12, Varakļāni, atsavināšanas procesa 
pārtraukšanu.

11. Par VAS „Latvijas dzelzceļš” pa-
redzētās darbības „Latvijas dzelzceļa tīkla 
elektrifi kācija” akceptēšanu.

12. Par naudas balvas piešķiršanu 
nozīmīgā dzīves jubilejā.

13. Par reģistrēšanu pašvaldības palī-
dzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 14. 
pagarināšanu.

15. Par dzīvojamās telpas apmaiņu.
16. Par nekustamā īpašuma „Lapsi-

ņas” sadalīšanu.
Par nekustamā īpašuma nosau-17. 

kuma apstiprināšanu un zemes lietošanas 
mērķa noteikšanu.

18. Par dzīvokļa īres līguma pagarinā-
šanu.

19. Par grozījumiem sociālo dzīvoja-
mo māju „Ceriņi” un „Pūpoli” nolikumos.

20. Par Varakļānu novada muzeja vi-
des izpētes izglītojošās programmas „Pa 
grāfa Borha piedzīvojumu takām” apstip-
rināšanu.

1. Apstiprināt Varakļānu novada mu-
zeja izstrādātos vides izpētes programmu 
Varakļānu pilsētas teritorijā „Pa grāfa Bor-
ha piedzīvojumu takām”.

2. Paredzēt pašvaldības līdzekļus EUR 
1960 apmērā vides izpētes programmas 
„Pa grāfa Borha piedzīvojumu takām” ie-
viešanai un tās aktivitāšu nodrošināšanai.

21. Par grozījumiem 26.06.2014. lē-
mumā Nr. 9.14 „Par maksas pakalpojumu 
izcenojumiem Varakļānu novada muzejā”

 I. Broka,
lietvedības nodaļas vadītāja

Projekta 
„Ūdenssaimniecības 
attīstība Varakļānu 

novada Murmastienes 
pagasta Murmastienes 

ciemā, 2 kārta” 
ieviešana

Varakļānu novada pašvaldība 
īsteno projektu „Ūdenssaimniecī-
bas attīstība Varakļānu novada Mur-
mastienes pagasta Murmastienes 
ciemā, 2. kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/149/114.

15.10.2014. noslēgts ar PS 
„Ozolkalns” par tehniskā projekta 
izstrādi, būvniecības darbiem un 
autoruzraudzības veikšanu būvniecī-
bas laikā. Līguma summa bez PVN 
EUR 124 336,00. Šobrīd ir izstrādāts 
tehniskais projekts un uzsākti būv-
niecības darbi. 

Uzņemšanas noteikumi
 Varakļānu vidusskolas 

1. klasē
2015./2016. mācību gadā

Varakļānu vidusskola aicina vecākus 
pieteikt bērnus 1. klasē 2015./2016. 
mācību gadam.

Vecākiem, piesakot bērnu, jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments un 
jāiesniedz:

direktoram adresēts • 
iesniegums (veidlapa skolas 
kancelejā);
bērna fotogrāfi ja (• skolēna 
apliecībai);
bērna dzimšanas apliecības • 
kopija (uzrādot oriģinālu);
izziņa par bērna obligātās • 
sagatavošanas pamatizglītībai 
programmas apguvi.

Dokumentu pieņemšana skolas 
kancelejā darba dienās no plkst. 
8.00 līdz 16.00. Informācija pa tālruni 
64807086.

bērniņus.
Pēc koncerta uz nakts balli estrādē aicinās 

grupas „OTRA PUSE” un „KIWI”.
Pasākuma norisi organizē Varakļānu nova-

da pašvaldība, varakļānieši Normunds Pauniņš 
un Ilgvars Šķēls. Svētku runasvīrs – Aldis Gran-

dāns.
Pasākumu atbalsta: Varakļānu novada paš-

valdība, Dardedze hologrāfi ja,  TN druka, SIA 
„Manta”, SIA „Raibais asaris”, SIA „Jills”, SIA 
„Aļņi AS”, SIA „Meiers”u.c.

Plašāka informācija: www.varaklani.lv.

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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Arī Lauksaimniecības pa-
kalpojumu kooperatīvās sa-
biedrības „VAKS” kolektīvs jūt 
pavasara atnākšanu, ko ne-
mainīgi pavada lauksaimnieku 
rosība.

Kādam varbūt ir jautājums 
– kur gan palicis dārzkopības 
preču veikaliņš „Kokaros”? 

Tā kā rudenī pārcēlāmies 
uz jaunām telpām un nu visa 
„VAKS” bāze atrodas Varakļānu pagasta 
„Grozu kaltē”, tur izvietojas arī birojs – no-
liktava. Ierasto sīkpreču sortimentu vairs 
nepiedāvājam, bet pie mums sev ko no-
derīgu var atrast arī mazdārziņu īpašnie-
ki:

zālāju sēklas mauriņiem (5 kg);
minerālmēslus kartupeļiem, dārze-

No nākamā gada līdz 2019. gada 
rudenim visā Latvijā tiks veikta aizsar-
gājamo dzīvotņu kartēšana – eksperti 
dosies dabā un inventarizēs mežus, pur-
vus, atsegumus, ūdeņus un zālājus. Lai 
obligāti apmeklējamās platībās iekļautu 
zālājus, kuru atbilstība bioloģiski vērtīga 
zālāja (BVZ) statusam līdz šim nekad nav 
pārbaudīta, Dabas aizsardzības pārvalde 
aicina zemju īpašniekus līdz š.g. 15. mai-
jam pieteikt šādas teritorijas pārbaudei. 

Zālāju īpašnieki tiek aicināti pieteikt 
kartēšanai tikai tādus zālājus, kas pēc 
īpašnieka domām atbilst vismaz vienai 
no turpmāk uzskaitītajām pazīmēm:

zālājs izmantots ekstensīvi kā - 
pļava vai ganība un nav uzarts vismaz 
30 – 40 gadus, ticis pļauts ar siena no-
vākšanu un/vai ganīts, nav katru gadu 
lietoti minerālmēsli ar slāpekļa devu, kas 
lielāka par 50 kg/ha;

zālāja zelmeni veido liels skaits - 
dažādu savvaļas ziedaugu sugu un tajā 

Dabas aizsardzības pārvalde aicina pieteikt 
pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus

nedominē viena vai vairākas no uzskai-
tītajām sugām: ložņu vārpata, dziednie-
cības pienene, pļavas timotiņš, parastā 
kamolzāle, lielā nātre, podagras gārsa, 
meža suņburkšķis, daudzgadīgā airene;

visā zālāja platībā bieži sasto-- 
pamas vismaz piecas dabisko zālāju 
indikatorsugas. Pazīstamākās no tām ir 
gaiļbiksīte, dzirkstelīte jeb savvaļas neļķī-
te, parastais vizulis jeb blusiņsmilga, Ei-
ropas saulpurene, ziepenīte, spradzene, 
vidējā ceļteka u. c.

Pārbaudes netiks veiktas zālājos, kas 
bija pieteikti BVZ noteikšanai 2013. gadā, 
bet netika atzīti par bioloģiski vērtīgiem. 

Kartēšanai Latvija būs sadalīta 12,5 
x 12,5 km lielos kvadrātos. Katrā no tiem 
eksperts obligāti apmeklēs tos zālājus, 
kas ir noteikti kā bioloģiski vērtīgie zālāji 
līdz 2013. gadam (2013. un 2014. gadā 
pārbaudītie zālāji netiks apmeklēti). Pā-
rējās zālāju platības eksperts apmeklēs 
izlases veidā, ņemot vērā zālāja novieto-

jumu reljefā un ja pēc dažādu kartogrā-
fi sko materiālu analīzes pastāvēs liela 
varbūtība, ka zālājs varētu būt bioloģiski 
vērtīgs. 

Apsekošanas rezultāti tiks apkopoti 
un paziņoti pakāpeniski atbilstoši paveik-
tajiem darbiem 2016., 2017. un 2018. 
gadā. Informāciju par lauku bloku kartēs 
iezīmētajiem bioloģiski vērtīgajiem zā-
lājiem varēs iegūt Lauku atbalsta ienes-
ta (LAD) reģionālajās pārvaldēs un dabas 
datu pārvaldības sistēmā „Ozols”.

Papildus informācija, pieteikuma 
anketa un paraugs pievienojamai kartei 
atrodami Dabas aizsardzības pārvaldes 
interneta vietnē www.daba.gov.lv-> Ak-
tualitātes-> BVZ pārbaude.

Dabas aizsardzības pārvaldes 
Sabiedrisko attiecību un 
vides izglītības nodaļas

vadītāja
Inese Pabērza

Mob. tel.: 26418755

Klāt atkal jauns pavasaris un, līdz ar saules un putnu 
atgriešanos mostas arī zemnieka gars katrā no mums!

ņiem, ogulājiem (25 kg);
 slāpekļa mēslojumu (50 kg);
 mēslojumu zālienam pret sūnu (5 kg 
un 10 kg);
dārza kaļķi;
kūdras eliksīru;
glifosātu (1l) (nezāļu apkaroša nai);
u.c. noderīgas lietas.

Plašs piedāvājums, protams, 
ir lauksaimniekiem. Pie mums var 
iegādāties dažādus slāpekli sa-
turošus minerālmēslus, dažāda 
sastāva pamatmēslojumu, graud-
augu, kukurūzas un zālāju sēklas 
un zālāju sēklu maisījumus, mik-
roelementus, plašu augu aizsar-
dzības līdzekļu klāstu. 

Šogad piedāvājam iespēju 
pasūtīt ar insekticīdu kodinātu rapšu sēk-
lu!

Jūsu ērtībai esam paredzējuši iespē-
ju norēķināties arī ar maksājumu kartēm!

Gaidīsim jūs darba dienās no plkst. 
8.00 līdz 17.00!

Jauku pavasari vēlot –  
ILze LPKS „VAKS”

Pēdējā laikā likuma normas, kas re-
gulē koku ciršanu aizaugušās lauksaim-
niecības zemēs, ir mainījušās, tāpēc 
lauksaimniekiem šajā jautājumā ir daudz 
neskaidrību. Šī gada februārī ir veiktas 
izmaiņas Meža likumā, kuras paredz, ka 
zemē, kura VZD datos reģistrēta kā lauk-
saimniecībā izmantojamā zeme, kokus 
cērt saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
par koku ciršanu ārpus meža zemes. Tas 

Par koku ciršanu aizaugušās lauksaimniecības zemēs
nozīmē, ja uz šo brīdi ir spēkā esoša in-
ventarizācija vai nav inventarizēta platība, 
bet   pēc VZD datiem tur ir lauksaimnie-
cības zeme,  īpašnieks kokus var cirst kā 
ārpus meža. Savukārt, ja zemes vienība 
tiek inventarizēta, tad nemeža platības (arī 
lauksaimniecības zemes), kur koku vidē-
jais augstums ir vismaz 5 m, mežaudzes 
šķērslaukums ir lielāks par minimālo, pla-
tība aizņem vismaz 0,5 ha un platība nav 

meliorēta,  taksatoram obligāti jāinventari-
zē par mežu. Meliorētas platības mežā var 
ieskaitīt, ja ir saņemti tehniskie noteikumi 
no valsts SIA „Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi”. Lai ieaudzētu vai 
reģistrētu mežu lauksaimniecības zemēs, 
papildus vēl jāņem vērā, vai to pieļauj 
pašvaldības Teritorijas plānojums.

                              E. Grudulis,
 Varakļānu apg. mežzinis
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15
Ērika Jēkabsone

18
Artis Ikaunieks

20
Emīls Gruduls
Madara Mozga
Dainis Opulis
Māra Tumane

25
Dairis Daleckis
Lāsma Lempa
Sanda Mālniece
Maija Pauniņa

30
Ilze Bernāne
Sanita Filimonova
Ina Pelša
Agris Strods
Inita Tropa

35
Iveta Feoktistova
Antoņina Timofejeva
Aļona Smirnova
Jānis Vecozols

Ko man tev vēl dāvināt?
Zelta graudus jāprot krāt,
Bet kā rasas pērli baltu
Vēlu laimi, spoži kaltu.
  /M. Jansone/

40
Ainārs Broks
Anita Ikauniece
Natalja Petukhova
Valdis Rivsenieks
Ilvars Trops

45
Dace Briška
Aldis Eiduks
Kristīna Leitiņa

50
Anna Ančeva-
Grandāne

55
Anna Ivanova
Inese Nagle
Mihails Niniks
Skaidrīte Poča
Vilis Zeps

Sirsnīgi sveicam  novada 
jubilārus aprīlī!

70
Marijanna 
Rivseniece
Leonards Stociks
Anna Začesta

75
Veronika Dūda-
Čača
Leontija Nagle
Zigrīda Sproģe
Antonija Šlivka
Marta Tropiņa

80
Tamāra 
Balabolina
Jevgenijs Dudars

85
Konstancija 
Saleniece
Paulīna Zepa

60
Anna Čevere
Pēteris Čevers
Dzidris Dzērvītis
Alberts Kjudelis
Jevgenijs Smirnovs
Jeļena Šutka

65
Rozālija Golubeva
Prokofi js Gromovs
Velta Halturina

65
Juris Ivanovs
Elza Juška
Ļiļa Molčanova
Jānis Sārnis
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Turpinājums 6. lpp.

Lauksaimniecības 
aktualitātes

Līdz ar 2015. gada pavasara atnāk-
šanu sākas jauns saimniekošanas pe-
riods zemniekiem, t.i., beidzot apstipri-
nāta Latvijas Lauku attīstības programma 
2014.-2020., kura piedāvā iespējas strā-
dāt un veidot spēcīgas, konkurētspējīgas 
saimniecības, izmantojot Eiropas Savie-
nības un valsts atbalstu Latvijas lauku 
uzņēmējiem.

Aprīlī visā valstī sāksies pieteikšanās 
platību maksājumiem. No 20. aprīļa līdz 
22. maijam visiem lauksaimniekiem būs 
iespējams iesniegt vienoto iesniegumu, 
lai saņemtu atbalsta maksājumus par 
platībām 2015. gadā. Iepriekšējos ga-
dos iesniegumu iesniegšanas beigu ter-
miņš bez samazinājuma sankcijām bija 
15.maijs, bet šogad, ņemot vērā to, ka 
ir ļoti daudz izmaiņu noteikumos, lai sa-
ņemtu platību maksājumus, tas ir paga-
rināts līdz 22. maijam.Tāpēc zemniekiem 
šogad īpaši rūpīgi jālasa rokasgrāmata, 
lai pareizi bez kļūdām aizpildītu vienoto 
iesniegumu.

 Pēc 22. maija iesniegtajiem iesnie-
gumiem tiks piemērots 1% atbalsta sa-
mazinājums par katru nokavēto dienu. 
Pēdējais iesnieguma iesniegšanas da-
tums ar kavējuma sankcijām ir 15. jūnijs.

 Lauksaimniekiem, kuri šogad vēlē-
sies saņemt mazā lauksaimnieka atbal-
stu, pēdējā iesnieguma iesniegšanas 
diena ir 9. jūnijs un līdz šim datumam 
netiks piemēroti atbalsta samazinājumi. 
Pieteikšanās uz mazā lauksaimnieka at-
balstu ir iespējama tikai 2015. gadā.

 Der zināt, ka lauksaimniekiem, ku-
riem aramzeme ir 10 ha un vairāk, sākot 
no 2015. gada, jāievēro zaļināšanas pra-
sības un pieteikšanās platību maksāju-
miem jāveic elektroniski. Turklāt šogad 
ir pagarināts lauku bloku precizēšanas 
termiņš līdz 1. maijam.

 Jaunajā Lauku attīstības program-
mā plānoti 4 platībatkarīgie atbalsta pa-
sākumi vides, klimata un lauku ainavas 
uzlabošanai:

agrovide un klimats;
bioloģiskā lauksaimniecība;
Natura 2000 un Ūdens pamatdi-

rektīvas maksājums;
maksājumi apgabaliem, kuros 

ir dabas vai citi specifi ski ierobežojumi 
(ADSI).

1. pasākums Agrovide un klimats ie-
tver 3 apakšpasākumus:

bioloģiskās daudzveidības uz-
turēšana zālājos;

vidi saudzējošu metožu ievieša-
na dārzeņkopībā;

Tehniskie pakalpojumi Mērvienība 2014 2013
Max 
2014 Min 2014

1 2 3 6 7

Šķīvošana Euro/ha 30.74 31.47 43.50 17.00
Organisko mēslu izkliedēšana Euro/t 2.95 2.89 4.50 1.50
Aršana (korpusu skaits)

3 korpusu arkls Euro/ha 45.83 49.03 60.00 30.00
4 korpusu arkls Euro/ha 50.28 50.71 70.00 30.00
5 korpusu arkls Euro/ha 50.09 50.21 64.00 35.00
virs 5 korpusu arkls Euro/ha 48.56 53.36 60.00 35.00

Kultivēšana (darba platums)
līdz 4 m Euro/ha 28.52 29.05 41.32 15.00
4-6 m Euro/ha 30.23 31.29 42.00 16.00
virs 6 m Euro/ha 28.67 28.09 35.00 20.00

Dziļirdināšana Euro/ha 43.70 46.85 58.00 25.00
Frēzēšana Euro/ha 43.45 42.98 59.92 30.00
Šļūkšana Euro/ha 21.16 21.09 30.00 12.00
Augsnes kombinētā pirmssējas apstrāde* Euro/ha 40.33 41.69 50.00 25.00
Graudaugu sēšana Euro/ha 28.06 27.78 45.00 17.00
Kombinētais agregāts (augsnes 
apstrāde+sēšana)** Euro/ha 41.34 47.02 60.00 25.00
Pievelšana Euro/ha 17.56 15.32 28.00 7.00
Sējumu ecēšana Euro/ha 21.00 19.15 30.00 14.00
Kartupeļu stādīšana Euro/ha 54.40 55.41 120.00 21.00
Kartupeļu vagošana Euro/ha 26.82 27.43 50.00 12.50
Smidzināšana (traktorvilkmes) Euro/ha 20.24 20.06 30.00 10.00
Minerālmēslu izkliedēšana Euro/ha 16.25 16.96 30.00 5.00
Zāles pļaušana:       

traktors+pļaujmašīna Euro/ha 35.08 36.53 52.00 15.00
pašgājējpļaujmašīna Euro/ha 34.96 37.39 55.00 22.50

Ganību appļaušana Euro/ha 28.95 32.04 40.00 15.00
Grāvjmalu un ceļmalu appļaušana Euro/ha 27.72 23.09 45.00 7.93
Vālošana -ārdīšana Euro/ha 21.88 22.87 45.00 13.00
Presēšana ķīpās: siens Euro/ha 43.72 44.15 60.00 30.00
Presēšana rituļos:

siens Euro/gab. 4.58 4.75 7.50 2.69
siens Euro/ha 42.68 49.70 55.00 27.00
skābsiens (ieskaitot plēvi un tīklu) Euro/gab. 15.68 16.53 23.00 10.00

Zāles smalcināšana:
piekabināms smalcinātājs Euro/ha 40.62 42.52 60.00 30.00
pašgājējsmalcinātājs Euro/ha 41.23 50.88 50.00 35.00

Savācējpiekabe Euro/ha 29.00 33.18 40.00 21.00
Graudaugu kulšana:

ar salmu smalcināšanu Euro/ha 61.24 62.87 85.00 40.00
bez salmu smalcināšanas Euro/ha 54.40 58.87 70.00 40.00
rapsis Euro/ha 63.33 66.93 85.00 50.00

Salmu smalcināšana Euro/ha 29.08 32.23 42.50 17.00
Kartupeļu lakstu pļaušana Euro/ha 28.62 28.80 40.00 17.00
Kartupeļu kratīšana Euro/ha 78.06 79.65 140.00 12.00
Kartupeļu novākšana ar kombainu Euro/ha 212.63 198.23 300.00 82.64
Graudu kaltēšana Euro/t% 4.49 4.60 7.30 2.50
Graudu tīrīšana Euro/t 8.46 7.88 14.00 5.00
Graudu malšana Euro/t 16.34 18.20 22.50 9.00
Graudu kodināšana Euro/t 13.25 19.22 20.00 9.00
Traktoru noma (dzinēja jauda)

4x2 līdz 80 Zs Euro/ha 18.43 17.95 25.00 11.38
4x2 līdz 100 Zs Euro/ha 21.31 20.46 30.00 17.00
4x2 virs 100 Zs Euro/ha 24.60 23.06 35.00 19.20
4x4 80 Zs Euro/ha 19.90 19.95 30.00 13.55
4x4 80-120 Zs Euro/ha 22.30 22.33 30.00 13.00
4x4 virs 120 Zs Euro/ha 29.25 27.90 45.00 21.00
kāpurķēžu traktors Euro/ha 32.80 31.63 40.00 25.00

Kravas automobilis (kravnesība)
1,5-10,0 t Euro/km 0.77 0.79 1.00 0.45
virs 10,0 t Euro/km 0.96 0.91 1.30 0.50

Sniega šķūrēšana Euro/ha 25.08 25.47 36.24 12.80
Sniega šķūrēšana Euro/km 12.61 12.43 18.00 6.40
Šķeldošana Euro/m3 2.87 3.39 4.00 1.82

Tehnisko pakalpojumu cenas Latvijā 2014. gadā, EUR

* vienā agregātā apvienots: šļūce, kultivators, diski, veltņi, ecēšas u.c.
** augsnes pirmssējas apstrādes mašīna (kultivators, frēze, diski, veltņi), kam uzmontēta sējmašīna

Sagatavojusi Liene Kalniņa, LLKC, Ekonomikas nodaļa
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Turpinājums no 5. lpp.

Līnijdejotāju olimpiādē

rugāju lauks ziemas periodā.
Atbalsta saņēmēji būs lauksaimnieki, 

kas uzņemsies brīvprātīgas 5 gadu sais-
tības.

2. pasākumā ietverti 2 apakšpasākumi:
BLA1 – lauksaimnieki, kuriem 

nav pieredzes bioloģiskās lauksaimniecī-
bas saimniekošanas sistēmā;

BLA2 – lauksaimnieki, kuri veic 
lauksaimniecisko darbību ar  bioloģiskās 
lauksaimniecības metodēm (ir pieredze). 
Pamatnosacījums – visai saimniecībai jā-
būt bioloģiski sertifi cētai.

Daudz izmaiņu šogad ir tiešo maksā-

jumu saņemšanas noteikumos.
Atbalsttiesīga lauksaimniecības 

zeme, ja izpildās sekojoši nosacījumi:
iesniegumā kopā jābūt vismaz 

1 ha, katrs lauks ir vismaz 0,30 ha,
zemei jābūt lauksaimnieka rīcī-

bā uz 15. jūniju,
zālāji jānogana vai jānopļauj un 

jānovāc līdz 15. augustam (ES biotopu 
un BVZ, nektāra un ārstniecības augu ie-
guvei izmantotus zālājus līdz 15. septem-
brim, sēklaudzēšanas laukus nokuļ līdz 
1. oktobrim),

ilggadīgo stādījumu rindstarpas 

jānopļauj līdz 15. septembrim;
Papuve – neražo tajā, t.sk., 

negana mājlopus, nezāles apkarotas, 
līdz 15. septembrim aparta, bioloģiskajā 
saimniecībā reizi 2 gados.

Ar jauno atbalsta pasākumu prog-
rammu var iepazīties Zemkopības minis-
trijas un Lauku atbalsta dienesta mājasla-
pās, kā arī pie SIA LLKC konsultantiem.

Varakļānu novada lauku attīstības 
konsultante

Janīna Grudule
mob. tālrunis 26543747

Pavasaris Varakļānu līnijdeju (LD) ko-
lektīvam  „ Četras Debesspuses”  sākās 
ar aktīvu gatavošanos skaistam ikgadē-
jam pasākumam līnijdejotāju pasaulē.

Šā gada 27. un 28. martā Baložos 
notika Latvijas līnijdejotāju Olimpiāde 
„Rīgas kauss 2015”, kurā piedalījās arī 
Varakļānu līnijdejotājas Anitas Sārnes 
vadībā – Anna Zeimule, Tatjana Mičāne, 
Evija Kanča, Anna Sondore, Inita Ma-
džule- Lielbārde, Anete Opule, Ingrīda 
Madžule un Rita Piziča. 

Visas dienas garumā Baložu vidus-
skolas sporta zālē skanēja deju mūzika 
un acis priecēja līnijdejotāju priekšnesu-
mi dažādās vecuma grupās gan kolektī-
vu, gan individuālajās sacensībās.

Dejotājus vērtēja starptautiska žūrija 
6 cilvēku sastāvā, starp kuriem bija arī 
tādas pasaulslavenas zvaigznes kā Roy 
Hadisobroto no Nīderlandes un Javier 
Rodriguez no Spānijas.

Krāšņie tērpi, sacensību gars un sas-
pringums dienas gaitā mijās ar skaista-
jiem uzvaras mirkļiem, kad labākajiem da-
lībniekiem pasniedza uzvarētāju kausus 
un medaļas. Patīkams pārsteigums bija, 
kad Varakļānu līnijdejotāju „Četras Debes-
spuses” vārds izskanēja Latvijas godalgo-
to kolektīvu vidū. Mājās ir atvestas divas 
2. vietas – gan klasiskajā kantrī komandu 
senioru vecuma grupā, gan standarta ko-
mandu senioru vecuma grupā.

Noslēgumā visus sacensību dalīb-
niekus sveica žūrijas komisijas locekļi ar 
fantastisku muzikālo paraugdemonstrē-
jumu vakara šovā, tā bija īsta profesiona-
litāte dejā kopā ar dziesmām un gaismas 
efektiem.

Atceroties šo pasākumu, gribas pa-
teikt sirsnīgu paldies visām kolektīva mei-
tenēm par jauko un atbalstošo atmosfēru 
kolektīvā, gatavojoties Olimpiādei, kā arī 
tās laikā.

 Visa kolektīva vārdā mīļš paldies va-
dītājai Anitai Sārnei par ieguldīto darbu 
mēģinājumos mūsu dejotprasmes pie-
slīpēšanā, kā arī KN vadībai par vienmēr 

laipno atbalstu ar telpām. Pateicamies  
Varakļānu pilsētas domei par atbalstu ar 
transportu, kā arī šoferītim Vilnim Dzērvī-
tem.

Paldies visiem mājās palikušajiem 
līdzjutējiem un atbalstītajiem. Tā bija vēr-
tīga pieredze mums visām, reizē esošo 

prasmju un spēju apzināšanās un novēr-
tēšana uz citu līnijdejotāju kolektīvu fona. 
Lai radošs un veiksmīgs jaunais darba 
posms, gatavojoties nākošajiem pasāku-
miem mums visām!

             Anete Opule
Foto – Liāna Čertogonova
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1.b klase (audzinātāja Ilze Eiduka) 
šogad piedalās Latvijas Stādu Audzētāju 
biedrības, Zemkopības ministrijas un Eiro-
pas Savienības projektā – konkursā „Dārz-
niecība”.

Skolēni, piedaloties šajā projektā, pa-
plašinās gan savas teorētiskās zināšanas, 
gan praktiski audzēs Eiropas ciedru priedi, 
parasto pīlādzi, piparmētru un rūpēsies 
par tiem, dokumentējot savu darbu „Augu 
dienasgrāmatā”.

Projekta noslēgumā paredzēts, ka 
skolēni savus izaudzētos augus iestāda 
pastāvīgā vietā dabā. 

Ilze Eiduka

Kad vēl aiz logiem bija 
vērojamas fantastiskas, bal-
tas ziemas ainavas un no 
zemes vēl nespraucas ārā 
kautrīgi sniegpulkstenīši, 
Varakļānus apņēma teiks-
maini poētisks oreols, jo 
Varakļānu vidusskolā nori-
sinājās ikgadējais skatuves 
runas konkurss.

Parādīt savas oratora 
spējas pie mums bija at-
braukuši arī audzēkņi no 
Stirnienes un Murmastie-
nes pamatskolām. Katram 
dalībniekam bija jāizvēlas 
viens dzejolis un viens pro-
zas fragments, ko pēc iespē-
jas labāk deklamēt publikai. 
Visvairāk klausītāji dzirdēja 
Raiņa un Aspazijas darbu 
interpretējumus, jo tieši šo-
gad abiem dižgariem būtu 
apritējuši 150 gadi. Par godu 
šai apaļajai jubilejai mēs īpaši 
cildinām viņu daiļradi un ne-
viltoti priecājāmies, dzirdot to 
tik daudzos un dažādos izpildījumos.

Visi konkursa dalībnieki bija vienlīdz 
lieliski, tomēr bija daži, kuri tomēr guva 
lielākas sekmes. 1. klašu grupā 1. vietu ie-
guva Amanda Ragause (Varakļānu vidus-
skola), 2. vietu – Daniels Māris Letinskis 
(Varakļānu vidusskola), bet 3. vietu – Lau-
ra Kassaliete (Varakļānu vidusskola).

2. – 3. klašu grupā uz goda pjedes-
tāla pirmā pakāpiena stāv Elīna Ozoliņa 
(Varakļānu vidusskola), 2. – Linards Pel-
šs (Murmastienes pamatskola), 3. – Airita 
Juška (Varakļānu vidusskola).

Laureāti 4. – 6. klašu grupā: 1. vietu 
ieņem Elizabete Pelse (Murmastienes pa-
matskola), 2. – Indra Pelša (Murmastienes 
pamatskola), 3. – Sigita Šuste (Varakļānu 
vidusskola).

Skatuves runas konkursā
11. martā Jēkabpils Bērnu 

un jauniešu centrā notika Latvi-
jas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku norisē iekļautā Sko-
lēnu skatuves runas un mazo 
formu uzvedumu konkursa 
turpinājums – 2. kārta, Latgales 
reģiona skate.

Konkursā kopā līdzdalību 
ņēma vairāk kā 100 dalībnieki – 
59 individuālie runātāji un četru 
mazo formu uzvedumu dalīb-
nieki gan no Jēkabpils pilsētas 
un novada, gan Līvānu, Preiļu, 
Aglonas, Daugavpils, Varakļā-
nu, Ilūkstes, Aizkraukles, Skrī-
veru, Neretas, Jaunjelgavas, 

Pļaviņu, Kokneses, Salas, Viesītes un Ak-
nīstes novadiem.

Tā kā 2015. ir Raiņa un Aspazijas 150 
gadu jubilejas gads, gatavojot uzstāša-
nās repertuāru, īpaša uzmanība tika vel-
tīta tieši šo dzejnieku daiļradei, kas, kā at-
zina gan dalībnieki, gan žūrijas pārstāvji, 
nebūt nebija vienkāršs uzdevums.

Varakļānu novada skolēnu rezultāti:
Edgars Žeikars Murmastienes pa-

matskola (skolotāja Vija Pelse ) - II pakā-
kes diploms

Elizabete Pelse Murmastienes pa-
matskola( skolotāja Modra Broka) -III pa-
kāpes diploms

Inga Madžule Stirnienes pamatsko-
la (skolotāja Valda Eiduka) – III pakāpes 
diploms

Elīna Ozoliņa Varakļānu vidusskola 
(skolotāja Ingrīda Melne) III pakāpes dip-
loms

Amanda Ragausa Varakļānu vidus-
skola (skolotāja Ilze Eiduka) – pateicība 

Apsveicam!

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku Varakļānu novada 

koordinatore Aina Kazāka

Piedalās projektā

Vecākajā klašu 
grupā (7. – 9.) uzvaras 
laurus plūca Edgars 
Žeikars (Murmastienes 
pamatskola) un Inga 
Madžule (Stirnienes 
pamatskola), kuri dalīja 
1. – 2. vietu. 3. vietu ie-
ņēma Enija Zaķe (Mur-
mastienes pamatskola).

Visus skatītājus priecēja dalībnieku 
spožais sniegums, un ikkatrs no klausī-
tājiem noteikti atrada kādu runātāju, kurš 
viņam simpatizēja visvairāk. Jo galu galā 
– uzvar taču draudzība. Vai, kā šajā gadī-
jumā – dzeja 

Gaidīsim jūs ciemos atkal nākošgad, 
kad sniegpārslas mīsies ar maldīgi siltiem 
saules stariem un kad Varakļānos no jau-
na satiksies dzeja ar prozu, kur tās daili 
citiem izrādīs neviens cits, kā mūsu pašu 
novada labākie un atraktīvākie oratori.

Uz tikšanos jaunā, bet nemainīgi bur-
vīgā „Ziemas mozaīkā”!

Paldies SIA „JILLS”, SIA „LEKON” un 
SIA „Ziedu dārzs” un skolotājām par at-
balstu pasākuma organizēšanā.

Signe Viška

1.b klases skolēni, projekta dalībnieki.
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Muzeja pavasaris
Atver durvis, paveries,
Kā dabā viss ir mainījies!
Pie mātes zemes pieglaudies,
Tu jutīsi – pa zemi pavasaris iet!

Pavasaris uz zemes jau ir iestājies, 
un visskaistākie tā svētki – Lieldienas, ir 
pagājuši. Lieldienas ienāca mūsu mā-
jās un sirdīs ar gaismu un jaunu ieceru 
piepildījumu. Šos pavasara gaismas 
vēstnešus un jauno ieceru piepildījumu 
gaidīja arī Novada muzejs. Pateicoties 
Murmastienes pagasta rokdarbniecēm, 
māksliniekiem un amatniekiem, Lieldienu 
gaišais prieks muzejā dubultojās ar brī-
nišķīgu rokdarbu un amatnieku darināju-
mu izstādi, kuru varēja nākt aplūkot jau 
no 28.marta. 

Izstādē lielāko tiesu var redzēt smal-
kus rokdarbus, kurus darinājušas pagas-
ta sievietes, kā arī vīru dažādus koka iz-
strādājumus, svečturus, sveces un citus 
mākslas darbus. Šī izstāde ir ievērojama 
ar to, ka tajā ir izstādīti 60 autoru darbi, 
un tas ir pirmo reizi muzeja vēsturē. Šis 
skaitlis ir pietiekoši iespaidīgs, lai mēs ap-
zinātos, ka Murmastienes pagasta amatu 
tradīcijas un prasmes neizsīkst, bet tās 
tiek nodotas savā dzimtā no paaudzes 
uz paaudzi, kas ir milzīga mūsu latviešu 
tautas bagātība un mantojums.

 Paldies Jums, mīļās amatnieces, par 
to skaistumu, ko Jūs radāt, lai priecētu 
mūsu sirdis, kā arī par piedalīšanos izstā-
dē. Atvainojamies par neprecizitātēm da-
rinājumu izvietošanā. Prieks par to, ka arī 
Murmastienes pamatskolas skolēni pie-
dalās šajā izstādē ar saviem mazajiem, 
bet interesantajiem darbiņiem. Un mēs 
zinām, ka šo darbiņu būtu bijis vēl vairāk, 
bet, kā izrādās, izstāžu zāle muzejā ir par 
mazu. Paldies visiem čaklajiem skolē-
niem un skolotājiem, skolas direktorei In-
gūnai Pelšai, ka mācāties apgūt ko jaunu 
un neaizmirstat veco. Murmastienes dvē-
selīte un koordinatore dažādiem pasā-
kumiem parasti ir Valērija Solzemniece. 
Liels paldies Valērijai un viņas palīdzēm 
par sava un citu sievu pūra izvēdināša-
nu un izstādes materiāla apkopošanu. 
Liels paldies izstādes koordinatorei Līvi-
jai Zepai, kura netaupīgi, vairākas reizes 
centās visus apzvanīt un muzeja vārdā 
uzaicināt piedalīties izstādē. Liels paldies 
Veronikai Špurai un Jānim Mozgam par 
sirsnīgu attieksmi un izstādes eksponātu 
piegādāšanu muzejam. Paldies Ivaram 
Ikauniekam par transporta noorganizēša-
nu, lai amatnieces u.c. interesenti varētu 
apmeklēt muzeju otrajās Lieldienās.

        Lielu gaišumu un prieku otrajās 
Lieldienās muzejā ienesa pašu rokdarb-
nieču un amatnieku ierašanās, lai apska-
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Skolēnu mācību 
uzņēmumu 
panākumi

Tu esi liels vai mazs, bet sirdī 
vienmēr mājo prieks par dāva-
nu, kuru mums pasniedz kolēģi, 
draugi, radi, tuvinieki vai vienalga 
kurš. Liels dāvinātājs Varakļānu 
Novada muzejam ir novadnieks 
cien. Staņislavs Cakulis. Pagāju-
šajā gadā cienījamais kungs mu-
zejam uzdāvināja baltas klavie-
res, kuras ļoti bija nepieciešamas, 
lai kuplinātu muzeja pasākumus. 
Šogad cien. Staņislavs Caku-
lis uzdāvināja 2 retro svečturus, 
kurus, kā izrādījās, bija pasūtījis 
Vācijā. Klavieru atjaunošanu līdz 
skanējumam un svečturu pielik-
šanu veica Ivars Šminiņš, ne tikai 
mūziķis, bet arī mūzikas instru-
mentu restaurators.

Muzejs ir neizsakāmi prie-
cīgs un pateicīgs par dāvanu 
dāsnajam novadniekam, cien.  
Staņislavam Cakulim un klavieru 
restauratoram Ivaram Šminiņam. 
Lai jums laba veselība un mūžīgs 
dzīvesprieks! PALDIES!

Foto no muzeja arhīva

Pateicība

Staņislavs Cakulis un Ivars Šminiņš. 

tītos no malas uz saviem darinājumiem 
un novērtētu izstādes iekārtojumu. Dau-
dzas viešņas muzejā bija pirmo reizi un ar 
lielu interesi iepazinās ar to. Liels paldies 
amatniecei Janīnai Pizičai par bērnības 
un jaunības dienu atmiņu izjusto stāstīju-
mu izstādes prezentācijas laikā. Izstādes 

atklāšanu ar muzikālo pavadījumu kupli-
nāja Gunta Juste, kurai par skaisto mū-
ziku un interesantajām Lieldienu rotaļām 
liels paldies. Vēlāk visi draudzīgā pulkā 
dzērām tēju, ēdām pīrāgus, sitāmies ar 
raibajām olām, ripinājām tās kā nu kurš 
mākam, dziedājām sirsnīgas dziesmas 
un jauki pavadījām laiku. Pa to laiku varē-
ja arī izšūpoties šūpolēs, kuras par godu 
Lieldienām sarūpēja novada pašvaldība, 
par to liels paldies. Paldies varakļānie-
šiem un viesiem, kuri apmeklēja intere-
santo izstādi otrajās Lieldienās. Turēsim 
cieņā un godā sava novada tautas amata 
meistarus un viņu darinājumus!

Izstāde būs apskatāma līdz š.g. 
9. maijam. Laipni gaidīti visi interesenti. 

Patiesā cieņā,
T. Korsaka,

Varakļānu Novada muzeja vadītāja

 
 

7. martā, biznesa izglītības 
biedrība Junior Achievement Latvija 
(JAL) kopā ar Swedbank organizēja 
ikgadējo Vislatvijas Skolēnu mācību 
uzņēmumu (SMU) Pavasara gada-
tirgu modes un izklaides centrāRīga 
Plaza.

Šogad tajā piedalījās 122 jau-
niešu veidoti uzņēmumi – 77 vidus-
skolas un 45 pamatskolas SMU no 
Latvijas skolām.

No Varakļānu vidusskolas gada-
tirgū piedalījās divi SMU – „Vaska fi -
gūras” (4. kl. H. Meiers, S. Mediniece) 
un „CANDY”(5. kl. S. Šuste, P. Pelša).

SMU „Vaska fi gūras” pamatsko-
las grupā ieguva nomināciju „Labā-
kais stends” un balvā – braucienu uz 
Stokholmu ar prāmi.
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Vienas dienas piedzīvojums skolēnu grupām 

“Pa grāfa Borha takām Varakļānos”   
 

Programmas mērķis: Caur interesantu piedzīvojumu skolēnos radīt interesi un sniegt 
zināšanas par Varakļānu kultūrvēsturiskajām vietām un to nozīmi mūsdienās. 
Mērķauditorija:  Skolu izglītojošā jaunatne  
Programma piemērojama: visu vecumu skolēniem grupās līdz 20 personām 
Norises laiks : 3 h 
Izcenojums :  € 5.00 / 1 skolēnam,  grupu vadītājiem piedzīvojums par brīvu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Aicinām pieteikties 3 dienas iepriekš  
Tel.: 64866164; 29359242 

 
Vairāk informācijas: 

http://www.varaklani.lv/kultura/varaklanu-novada-
muzejs/dokumenti/publisko-maksas-pakalpojumu-

cenradis 
 

Papildus iespējas 

pusdienas € 1.42 / 1 skolēnam 
ūdens aerobika baseinā 40 min.   

€ 2.00 / 1 skolēnam 
pils teritorijā - ugunskura vieta, 

galdiņš, sēdvietas. 
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Represēto piemiņas brīdis

25. marts – represēto piemiņas diena 
pie Stirnienes dzelzceļa stacijas. Pie pie-
minekļa pulcējas novada skolu audzēkņi, 
lai atcerētos tos cilvēkus, kurus vardarbī-
gi izsūtīja uz Sibīriju. 

Pavisam no Latvijas izsūtīja 43231 cil-
vēku, no Varakļānu pilsētas un Varakļānu 
pagasta – 69, no Stirnienes pagasta – 38, 
no Barkavas pagasta – 138 cilvēkus („Va-
rakļāni un varakļānieši”, Jānis Piļpuks 

2015. gads visā Latvijā izsludināts 
par Raiņa un Aspazijas gadu. Godinot iz-
cilos dzejniekus, notiek dažādi pasākumi. 
Arī Varakļānu pensionāri 19. martā tikās 
Alternatīvās aprūpes centrā, lai paklausī-
tos dižgaru dzejas rindas, atcerētos viņu 
biogrāfi jas faktus. Varakļānu vidusskolas 
skolēni, skolotājas Aijas Caunes pamu-
dināti, lasīja dzejoļus, dziedāja dziesmas 
ar Aspazijas un Raiņa vārdiem. Priecēja 
jauno mākslinieku sniegums un centība, 
aprūpes centra darbinieču aktīvā iesaistī-
šanās pasākumā. Paldies!

A. Jaunzeme, teksts un foto

Noslēdzies Ziemeļaustrumu reģio-
na skolu kauss telpu futbolā trīs vecuma 
grupās. 

Vecākajā grupā (1999. gadā dzimu-
šie un jaunāki) Varakļānu vidusskolas 
komanda tika līdz fi nālam un savās mā-
jās, uzvarot Cesvaines vidusskolu, Stār-
ķu pamatskolu, cīnījās par pirmo vietu 
un kausu ar Gulbenes 2. vidusskolas ko-
mandu. Aizraujošā cīņā ar rezultātu 2:1 
varakļānieši izrādījās pārāki un ieguva 
skolu kausu.

Komandā spēlēja: Ralfs Skutelis, 
Ilmārs Racins, Ralfs Kokars, Jēkabs 
Leišs, Rihards Melnis, Lauris Putniņš, 
Artis Kančs, Aleksejs Groznovs.

Treneris Juris Daleckis

„Varakļānu novads pēc kara” 70. lpp.).
Vienojoties kopīgā dziesmā, ieklau-

soties skolotāja Imanta Grāmatnieka 
stāstījumā, skolēni piemin izsūtītos, nolie-
kot ziedus un sveces.

Ir notikumi, kurus atceramies, kurus 
neaizmirstam un pieminam, jo tā ir mūsu 
tautas vēsture, mūsu tautas sāpe.

A. Jaunzeme, teksts un foto

Skolu kausa 
ieguvēji 
Ziemeļaustrumu 
reģionā

Varakļānu vidusskolas komanda 
pēc spēles.

Dzejas pēcpusdiena
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Gads ir balts no abiem galiem un pa vidu zaļš...

 Vai tiešām? Mums tas ir sā-
cies gana raibi. 

Ko gan mēs pa šo laiku 
esam paspējuši sastrādāt? Visu 
ko! Lūk, ieskats aktivitātēs. 

24. janvārī Murmastienes 
KC VPDK „Brāzma” (vad. Sintija 
Veipa) aicināja draugu kolektī-
vus uz sadanci „Deju putenis”. 
Skatītājus priecēja Varakļānu KN 
VPDK (vad. Marija Madžule), Sī-
ļukalna TN VPDK un JDK (vad. 
Anita Upeniece), Degumnieku 
TN VPDK (vad. Martiņš Mežu-
lis) un Murmastienes KC VPDK 
„Brāzma”. 

14. februārī, mīlestības svēt-
kos, Murmastienes KC viesojās 
Lubānas amatierteātris „Priekš-
spēle” ar M. Zīverta izrādi „Min-
hauzena precības”.

21. februārī Murmastienes 
KC dramatiskais kolektīvs „Aiz-
vējš” piedalījās ikgadējā „Skeču 
parādē” Lubānā. Un jau 22. feb-
ruārī teātri spēlējām Stirnienes 
TN. 

7. martā Varakļānu KN notika 
Sieviešu dienai veltīts pasākums, 
kurā ar skečiem piedalījās arī 
Murmastienes KC dramatiskais „Brā zma” skate.

Cesvaines Tautas teā tris kopā  ar kā zu viesiem.

Skeč u parā de Lubā nā .

Sadancis „Deju putenis”.

kolektīvs „Aizvējš”. 
Savukārt 8. martā 

Murmastienes KC ar izrā-
di „Kāzas Bazūnēs” vie-
sojās Cesvaines Tautas 
teātris.

21. martā dramatis-
kais kolektīvs „Aizvējš” 
piedalījās teātru svētkos 
Kalnagravu KN. 

29. martā Madonas KN notika Ma-
donas deju apriņķa deju kolektīvu skate, 
kurā piedalījās un 2. pakāpes diplomu ie-
guva Murmastienes KC VPDK „Brāzma“. 

Savukārt Lieldienās, 5.aprīlī, Mur-
mastienes KC pieskandināja dziedošie 
kolektīvi: apvienotais Varakļānu novada 
garīgās mūzikas koris „Reversium” (vad.
Jānis Gruduls), Varakļānu KN sieviešu 
koris (vad. Vivita Skurule), Varakļānu KN 
senioru sieviešu vokālais ansamblis „Sid-
rablāses” (vad. Agnija Strūberga), Stir-
nienes TN sieviešu vokālais ansamblis 
„Varavīksne” (vad. Agnese Solozemnie-
ce), Barkavas profesionālās vidusskolas 
jauniešu vokālais ansamblis (vad. Ivars 
Šminiņš), Barkavas KN sieviešu vokālais 
ansamblis „Pauze” un Murmastienes KC 
jauniešu vokālais ansamblis „Fantāzija 
(vad. Teresija Pelša). 

Un 9. aprīlī Murmastienes KC pirms-
skolas bērnu deju kolektīvs „Saulstariņi” 
(vad. Vija Pelse) piedalījās deju koncertā 
„Pavasarim labrīt saku”, kas notika Bar-
kavas KN. 

Šāds, lūk, izskatās mūsu gada sā-
kums. Turpināsim tikpat aktīvi.

Paldies visiem kolektīviem un kolek-
tīvu vadītājiem par aktivitāti, atraktivitāti 
un entuziasmu! 

Rita Ivenkova
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Varakļānu novadā APRĪLĪ

Policijas informācija
10.03. Varakļānos, Kosmonautu ielā 

13, konfl ikts starp pils.L.S. un V.S.
12.03. Saņemta informācija, ka 

03.02.2015 Murmastienes pag., Par-
ka ielā 3A, pils. A.S. iedots motorzāģis 
„Partner”, kuru viņš neatgriež.

13.03. Varakļānos, Jaunatnes ielā 
16, dega pērnā gada zāle.

14.03. Murmastienes pag., „Puš-
čās, dega kūla.

18.03. Varakļānu pag., Stirnienē, 
konfl ikts starp īpašumu „Dimanti” un 
„Kronīši” īpašniekiem.

20.03. Varakļānos, Fabrikas ielā 1-8, 
pils. I.T. izraisījis konfl iktu ar pils. M.F.

24.03. Varakļānos, Miera ielā 14-16, 
atrasta mirusi pils. I.L.

27.03. Varakļānos, pa Rēzeknes 
ielu, pils. M.U. vadīja mopēdu, būdams 
alkohola reibumā, pārbaudē tika kon-
statētas 0.65 promiles alkohola.

30.03. Varakļānos, Rīgas ielā 15, 
skurstenī dega sodrēji. 

30.03. Varakļānos, pa Zemgales 
ielu, pils. P.G. vadīja velosipēdu, bū-
dams alkohola reibumā, pārbaudē tika 
konstatētas 3,32 promiles alkohola.

31.03. Varakļānos, pa Rīgas ielu, 
pils. Ē.P. vadīja velosipēdu, būdams al-
kohola reibumā, pārbaudē tika konsta-
tētas 2,64 promiles alkohola.

31.03. Varakļānos, Miera ielā 14-16, 
piekauts pils. A.S.

M. Lindāns

Stērnīnes bazneicā
26. aprelī sv. Jura atlaidas

sv. Mise un procesija, svēteis zyrgus 
un mašynas

LIELĀ TALKA 
Stirnienes kapos trešdien, 

22.aprīlī plkst. 9.00

Visu 
mēnesi

Murmastienes pagasta rokdarbnieku un amatnieku 
darbu IZSTĀDE

Varakļānu 
novada 
muzejs

18. aprīlī 19:00

Tautas deju kolektīvu sadancis
„GRIEŽAM DANCI VARAKĻĀNOS”
Koncertā piedalās Varakļānu Kultūras nama tautas 
deju kolektīvi un vieskolektīvi

Varakļānu KN

24. aprīlī

JURĢU LUSTES VARAKĻĀNOS
17:00 – Pavasara gadatirgus
Laipni gaidīti visi pirkt un pārdot gribētāji! 
Īpaši priecāsimies par stādu audzētājiem un 
mājražotājiem! Plašāka informācija par tirgošanās 
noteikumiem atrodama www.varaklani.lv.
21:00 – 24:00 – Jurģu vakara danči
Muzicē grupa „Pusbrāļi”

Varakļānu 
tirgus 

laukums, 
skvērs

30. aprīlī 17:00 VAKARS PAR SKOLAS GODU Varakļānu 
vidusskola

1. maijā 11:00 Mazo vokālistu konkurss
„MURMASTIENES CĀLIS – 2015”

Murmastienes 
KC

1. maijā
Varakļānu Kultūras nama
pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs
un draugi aicina uz KONCERTU

Varakļānu KN

Varakļānu novada pašvaldība aicina ikvienu iedzīvotāju sakopt 
sava īpašuma teritoriju, mājas apkārtni.
Spodrības mēneša laikā šķirotie zari un pērnās lapas, bez 
sadzīves un celtniecības atkritumiem, tiek pieņemti bez maksas, 
sazinoties pa telefonu:  64860710.

25. aprīlī – LIELĀ TALKA
Lai pieteiktu talkas vietu un iegūtu īpašos maisus, zvanīt pa 
telefonu – 26101180, Vilnim Dzērvītem.
Lielajai talkai pieteiktajos objektos īpašajos maisos savāktie 
atkritumi tiek pieņemti un transportēti par pašvaldības līdzekļiem.

Talkas vieta Varakļānos – Kažavas upīte un parka teritorija. 
9.00 – 13.00
Pulcējamies pie tiltiņa parkā Pils ielā, līdzi ņemot grābekļus. 
Ģērbjamies laika apstākļiem piemērotā apģērbā.
Pašvaldība talkotājus nodrošina ar cimdiem, atkritumu maisiem.
Talkas noslēgumā – karsta zupa un gandarījuma sajūta par labu 
padarīto darbu.

Stirnienes tautas nams 
piedāvā skaistas un 

mājīgas telpas dažādiem 
lustīgiem un nopietniem 

pasākumiem:
semināriem, konferencēm, • 

     lekcijām – 4,27 euro/h
saviesīgiem pasākumiem, jubilejām, • 
kāzu, bēru mielastiem – 5,69 euro/h 
vai 113,83 euro/diennaktī
palīgtelpa – 0,71 • euro/h

Ir trauki, galda piederumi, mikroviļņu 
krāsns, gāzes plīts.

Tuvāka informācija 29678002
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Darbs visam pamats
Pavasaris ir laiks, kad mostas visa 

dzīvā radība, cilvēki domā par sēšanu un 
stādīšanu, plāno darbus vasarai.

Arī piemājas saimniecības „Cīrulīši” 
saimniecei Leontijai Ščuckai darāmā pa-
vasarī daudz. Uz palodzēm jau zaļo pir-
mie gurķu stādi un puķes, kūtī 12 liellopu 
galvas, cūkas, vistas katru dienu prasa 
savu rūpi.

Savos 75 gados viņa daudz kam iz-
gājusi cauri. Astoņu gadu vecumā kopā 
ar ģimeni izvesta uz Sibīriju. Pēc astoņiem 
gadiem atgriezusies, ne vārda neprata 
latviski, beigusi Ošupes lauksaimniecī-
bas skolu, strādājusi par kontrolasistenti, 
vēlāk zootehniķi vietējā sovhozā. Leontija 
atceras, kā ar zirgu jājusi no Murmastie-
nes uz Lubānas pļavām, kur mitinājās 
ganāmpulks.

Sovhoza laikā Ščucku ģimene bija 
viena no labākajiem darba darītājiem, tā-
dēļ viņiem piešķirta māja, kurā dzīvo vēl 
tagad, protams, tagad veikts kapitālais 
remonts, ierīkota centrālapkure. Saimnie-
ce ar smaidu saka, ka dzīvojot tikpat kā 
pilsētā – ar visām labierīcībām.

50 gadu vecumā viņam paliek vie-
na ar pieciem skolas vecumā bērniem, 
dēls skolu jau bija beidzis. Tas bija lielo 
pārmaiņu laiks, kolhozi un sovhozi izju-
ka, taču vajadzēja dzīvot tālāk. Ščucku 
ģimeni glāba neatlaidība, darbs un ogas. 
Leontija ar meitām lasīja mellenes, brūk-
lenes, dzērvenes, pārdeva tās, lai varētu 
nopirkt meitām skolas apģērbu, mācī-
bām nepieciešamo. Tikai par ogu naudu 

No kreisās Vija Krišāne, 
Tatjana Mičāne, Maruta Mālniece.

varēja izdzīvot. Tagad visas izskolojušās, 
visām darbs, sava ģimene. Bērni viņu aiz-
veduši uz Vāciju, lai mamma paskatās, 
kur viņi savulaik strādājuši, lai sapelnītu 
naudu un atgrieztos Latvijā. Kā dāvana 
dzimšanas dienā bijusi arī ekskursija uz 
Norvēģiju.

Lai gan visu mūžu smagi strādāju-
si, viņa ir optimisma pilna. Priecājas par 
savu meitu ģimenēm, lielāko dārgumu – 

Leontija Ščucka. 

7 mazbērniem (kuru katru brīdi gaidāma 
vēl viena mazmeitiņa!), kurus ik pa brī-
dim cenšas apciemos, aizvedot arī kādu 
cienastu – mājās gatavotu biezpienu un 
sieru.

Mājas soli palīdz sakopt meita Iveta 
ar vīru un dēls, smagākie darbi tiek tieši 
viņiem, lai gan Leontija it visā cenšas palī-
dzēt un teikt savu vārdu, kārto grāmatve-
dību. Ģimene savos 26ha apsaimnieko-
tās zemes paši ražo graudus, sagatavo 
skābbarību, sienu, šogad domā iesēt 
lucernu, tā kā tehnika iegādāta pašiem 
sava, tad nav problēmu ar lopbarības sa-
gatavošanu. 

2004. gadā sākās ES atbalsts ma-
zajām saimniecībām, t.s. platību mak-
sājumi, kas palīdzēja arī „Cīrulīšu” daļēji 
naturālajai saimniecībai iegādāties pirmo 
tehniku.

Leontija Ščucka atzīst, ka jābūt ļoti 
taupīgiem, apdomīgiem, arī optimistiem, 
ļoti šiverīgiem, lai tiktu galā ar visiem dar-
biem, ar milzīgo birokrātijas slogu, kas 
uzlikts uz zemnieku pleciem. Ar katru 
gadu ir labāk, jo bērni visam smagumu 
slogam ir izgājuši cauri, visi kopā palīdz 
viens otram. Tikai ar darbu, ar apdomu, 
ar perspektīvu iespējams kaut ko iegūt. 
Vēlējums – jaunā paaudze ir gudra, ne-
pieciešams tikai mācīties, mācīties jeb-
kurā jomā, zināšanas ir nepieciešamas. 
Visu mūžu ir strādāts, lai Dievs dod vese-
lību, lai ļauj strādāt.

A. Jaunzeme

Par šīs aptiekas vēsturi laikmetu grie-
žos jau tika rakstīts mūsu avīzītē „Varakļō-
nīts”  pirms kādiem 22 gadiem, jo toreiz 
aptiekai bija nozīmīga jubileja –175 gadi. 
Tātad – pirmās ziņas par aptiekas dibinā-
šanu Varakļānos datētas ar 1828. gadu – 
īpašnieks grāfs Borhs. 

Gāja gadi, mainījās īpašnieki un at-
rašanās vietas adreses, bet aptieka turpi-
nāja darboties, izņemot dažus mēnešus 
1940. gadā.. Mainījās valsts iekārtas Lat-
vijā un pasaulē, bet aptieka izdzīvoja un 
turpināja savu  darbību. Un tā 2015. gada 
13. februārī tika svinēti 20 gadi, kopš 
aptieka atrodas Rīgas ielā 13—Varakļā-
nu novada domes ēkas 1. stāvā. Telpu 
dizains un iekārtojums nebija mainījies 
ne reizi šo gadu laikā, atskaitot nelielus 
kosmētiskus remontiņus. Gribas cerēt, 
ka tas nebija galvenais  klientiem, bet 
gan apkalpošanas līmenis un aptiekāru 
attieksme. 

Ar aprīli Aptieka sper nākamo attīstī-
bas soli, lai nodrošinātu saviem klientiem 

Kādas aptiekas stāsts

labāku apkalpošanas kvalitāti, medika-
mentu pieejamību un ieviestu mūsdie-
nīgus risinājumus. Ir veikts tirdzniecības 
zāles remonts un ir iegādātas jaunas 
mūsdienīgas mēbeles.

Turpmāk strādāsim, izmantojot mūs-

dienīgu platformu un zīmolu, mūsu no-
saukums būs:

Tas ļaus Jums – mūsu klientiem- iz-
mantot sekojošas priekšrocības:

Iegūt un izmantot klientu karti, • 
izdevīgāk iepirkties izmantojot • 
cenu kampaņas,
iegādāties speciāli izstrādātus • 
produktus, kas ražoti pēc Apothe-
ka pasūtījuma.

Daudzi cilvēki savās pasta kastītēs 
atrod ieliktu A  Aptiekas (Apotheka) Vēs-
tis, un tur jau ir iedrukāts Varakļānu aptie-
kas vārds. 

Veselīgus pirkumus vēl SIA „ALIAN-
SE-2M” aptiekas kolektīvs: Tatjana Mičā-
ne, Ingrīda Turkina, Vija Krišāne, Maruta 
Mālniece – pieredzējušas farmaceites ar 
stāžu no 29 līdz 33 gadiem. Gandrīz visām 
šī aptieka ir pirmā un vienīgā darba vieta.

Tatjana Mičāne, 
SIA „ALIANSE-2M” aptiekas vadītāja
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Jā! Ir ļaudis, kas bez dziesmas ne-
var! Ja skanīga dziesma kabatā, tad pa 
dzīvi iet vieglāk, darbi sokas raitāk un 
prāts priecīgāks.

Varakļānu Kultūras nama folkloras 
kopa jau četrus gadus sanāk kopā un 
izdzied sava novada un kaimiņu nova-
du skaistākās dziesmas. Tā kā latvieša 
Pasaulē daudz kur sastopam skaitli čet-
ri – četri mājas stūri, četri gadalaiki, četri 
debesu virzieni, četri dienas laiki – tad 
mums radās sajūta, ka arī šī mūsu četru 
gadu kopā būšana ir jāatzīmē.

Atkārtojām savas mīļākās dzies-
mas, saaicinājām draugus un 12. aprīļa 
pēcpusdienā pieskandinājām Varakļānu 
Kultūras namu. Dziedājām par visu, kas 
mums svarīgs – darbu, likteni, tikumu, 
svētkiem un dziedāšanas prieku.

Svētkus radīt mums palīdzēja draugu 
kolektīvi no tuvākiem un tālākiem kaimiņu 
novadiem.

Varakļānu vidusskolas jauniešu deju 
kolektīvs „Juntars” (vadītāja Ilona Cvetko-
va) ar savām dejām radīja rimtas gadalai-
ku maiņas noskaņu.

Barkavas Kultūras nama folkloras 
kopa „Madava” (vadītāja Teresija Pelša) 
rotaļās aizrāva gan mūs, gan skatītājus.

Riebiņu Kultūras centra etnogrāfi s-
kais ansamblis „Jumaleņa” (vadītāja Aija 
Smirnova) rādīja savas balsis un izdzie-
dāja savas puses „saucamās” dziesmas.

Vārkavas jauniešu folkloras kopas 
„Sudobri” (vadītāja Aija Smirnova) dzie-
dājums klausītājus aizrāva nebijušā ska-
ņu ceļojumā – no mierīgas šūpuļdzies-
mas līdz azartiskai dabas skaistuma ap-
dziedāšanas dziesmai.

Smēlāmies iedvesmu un enerģiju 
viens no otra, un priecājāmies, ka esam 
vienā saimē „ar tiem trakajiem, kas visu 
laiku kaut ko dzied”.

Paldies Varakļānu folkloras kopas 
lielajiem un mazajiem dziedātājiem, Ine-
sei, Sarmītei, Benitai, Varakļānu novada 
pašvaldībai, ciemiņiem un skatītājiem par 
kopīgi radītajiem svētkiem!

Kristīne Strode
Varakļānu KN folkloras kopas vadītāja

„Vokors īt(i), vokors īt(i), gaida mani 
padzīdōt!”

Vārkavas jauniešu folkloras kopa „Sudobrs”. 

Varakļānu KN folkloras kopa.

Jauniešu deju kolektīvs „Juntars”.

Barkavas KN folkloras kopa „Madava”. 

Riebiņu KC etnogrāfiskais ansamblis „Jumaleņa”.
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SIA „Baltic Akmens” veic 
pieminekļu izgatavošanu un 

uzstādīšanu. 
Pasūtījumu pieņemšana 

piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.

T. 26909999

IESPĒJAMS KREDĪTS.

IK piedāvā pārvietojamā lentzāģa 
pakalpojumus (benzīns, elektrība).

Kvalitatīvi! T. 27450715

Cik grūti ticēt, ka nekad vairs 
dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt,
Bez tevis diena uzausīs un 
dzisīs,
Bez tevis gadiem būs nu jāaiziet.
  (K. Apškrūma)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem 
par mūžībā aizgājušajiem martā:

Varakļānu pilsētā
Anna Pauniņa – 83
Veronika Pastare – 87
Benilda Stepāne – 75

Varakļānu pagastā
Anna Veipa – 73

Uz spārniem dzērves nes jau 
pavasari,
Un piesaulē jau vizbulītes zied.
Un ir tik skumji... ir tik ļoti skumji,
Ka tieši tagad tev ir jāaiziet.

Šajā smagajā brīdī esam kopā ar 
VIJU ELKSNĪTI, 

meitu zemes klēpim atdodot.

Bijušie darbabiedri Varakļānu ēdnīcā

 Vienoto veikalu  kla 
„ top ” sadarbības 

partneris
  Latgales un Vidzemes  
reģionos piedāvā darbu
       

SAIMNIECĪBAS PĀRZINIM
Prasības:

spēja patstāvīgi organizēt un  
veikt saimnieciski tehniskus 
darbus;
izpratne par IT tehnoloģijām;
pozi  va a   eksme pret darbu, 
kolēģiem un spēja strādāt 
komandā; 
mobilitāte un atbildība; 
B kategorijas autovadītāja 
apliecība;
brīvi pārvalda latviešu un krievu 
valodu.

Piedāvājam:
interesantu, atbildīgu darbu 
stabilā un augošā uzņēmumā; 
konkurētspējīgu atalgojumu un 
sociālās garan  jas;
profesionālās izaugsmes iespējas 
un atsaucīgus kolēģus.

 SIA „PVG”, Ozolu iela 7, Varakļāni
CV un Mo  vācijas vēstuli  lūdzam 
sū  t uz e-pastu – birojs@pvg.lv 
Cita informācija: Sazināsimies ar 
kandidā  em, kuri  ks aicinā   uz 
pārrunām.

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu 
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss...

Izsakām līdzjūtību Ivetas tuviniekiem, 
viņu pēdējā gaitā pavadot.

Bijušie klasesbiedri

Ir tādas brīnumpastaliņas,
Kas katram dzīvē jāapauj, –
Tās ved uz kādu brīnumzemi
Un apmaldīties neatļauj.
/B. Senkēviča/

Sveicam 
Lindu Justi ar dēla Roberta 

piedzimšanu. 

Mirdz mūžs ar to, ko citiem 
atdot prati,
Vēl pieder Tev joprojām 
zvaigžņu rati
Un sapņu pilna, mīļa, laba 
sirds.
Lai līst pār Tevi laimes zelta 
lietus,
Ik mūža gads ar pieneņziedu 
saules smaržu.

Sveicam
 JEVĢENIJU DUDARU 

80 gadu jubilejā!
Pensionāru padome „Pīlādzītis”

Pārdod lopbarības kartupeļus 
tīkla maisos.

T. 29480554, Ivars

PĀRDODAM
smilti, melnzemi, dolomīta • 
šķembas – ar piegādi 
(šķembām pieejamas dažādas 
frakcijas)

SNIEDZAM
ekskavatora un smagās • 
automašīnas pakalpojumus

T. 29219120; 29486023

Aizvadīti vieni no svarīgākajiem un 
skaistākajiem svētkiem – Lieldienas, 

tādēļ gribam pateikties visiem 
tiem, kuri pielika savu roku svētku 
sagatavošanā Varakļānu katoļu 

baznīcā. 
Paldies cilvēkiem, kuri sakopa 
baznīcas teritoriju, sakārtoja 

dievnamu, izrotāja to ar ziediem. 
Paldies tiem, kuri gādāja par siltumu. 
Milzīgs paldies ērģelniecei un korim 

par neaizmirstamo sniegumu. 

Lai jums visiem Dieva svētība!
Varakļānu katoļu draudzes komiteja

Pārdod 2-istabu dzīvokli Varakļānos, 
Pils ielā 18-6
T. 25969267
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