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Pilsētiņas apskate.

Kokneses senioru klubs „Pīlādzītis”.

Olaines novada biedrība „Pīlādzis”.

Gadu ritums Latvijas rakstos
Rudeni, rūgto pīlādžu laiks,
Rudeni, esi pret mani maigs!
16. septembrī Varakļānos pulcējās
Pīlādži un Pīlādzīši no visas Latvijas – Aizkraukles novada senioru dienas centrs,
Garkalnes novada dāmu klubs, Kokneses senioru klubs, Olaines novada biedrība, Skrīveru dienas centrs, Vecpiebalgas

pensionāru kopa.
Salidojuma dalībnieki tika iepazīstināti ar Varakļānu novadu, tā vēsturi
un attīstību. Varakļānu novada domes
priekšsēdētājs Māris Justs sveica viesus
un novēlēja pozitīvām emocijām piepildītu dienu.
Tālāk viesi kopā ar Varakļānu pensionāru biedrības dalībniekiem devās uz

Novada prezentācija.
Novada muzeju. Viesi varēja iepazīties
ar pensionāru rokdarbu izstādi, muzeja
darbinieces iepazīstināja ar muzeja ekspozīcijām, visi kopā sadziedājāmies ar
Murmastienes folkloras kopu.
Atgriežoties pilsētiņas centrā, apmeklējām Varakļānu Romas katoļu baznīcu. Paldies garīgās mūzikas korim
Turpinājums 3. lpp.
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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
2017. gada 28. septembrī
Nr. 11
Pašvaldības izpilddirektors Ivars
Ikaunieks informē par aktuālajiem darbiem un notikušajiem pasākumiem novadā aizvadītā mēneša laikā.
Uzsākts jauns mācību gads. Šogad
skolēnu pārvadājumiem tiek izmantoti 2
pašvaldības transportlīdzekļi.
Septembrī darbu ir atsācis baseins.
Aizvadīto lietavu dēļ ir nodarīti nelieli
postījumi novada ceļiem; tās ir ietekmējušas celtniecības darbus, īpaši pils jumta nomaiņas sakarā.
Ir saņemts vērtīgs humānās palīdzības sūtījums no sadraudzības partneriem Vācijā – funkcionālās gultas. Tās ir
nodotas pansionātam un veselības aprūpes centram.
1. Par zemes ierīcības projekta „Aigas” apstiprināšanu.
2. Par adreses dzēšanu.
3. Par zemes starpgabala statusa
noteikšanu.
4. Par zemes nomu.
5. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu
anulēšanu R.L.
6. Par atbalstu biedrības „Ļovāni”
projektam „Aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana Ļovānos”.
7. Par naudas balvas piešķiršanu
nozīmīgā dzīves jubilejā.
8. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
9. Par dzīvokļa īres līguma pārtraukšanu.
10. Par dzīvokļa īres līguma pārslēgšanu.
11. Par sociālo dzīvokļu īri.
12. Par daļēja atvaļinājuma piešķir-

šanu domes priekšsēdētājam Mārim
Justam. Piešķirt Varakļānu novada domes priekšsēdētājam Mārim Justam
daļēju atvaļinājumu 2 (divas) kalendārās nedēļas laikā no 02.10.2017. līdz
15.10.2017. par nostrādāto laika periodu no 26.04.2012. līdz 25.10.2012.
13. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
14. Par telpu nomas maksas noteikšanu.
M. Justs,
Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

VARAKĻĀNU NOVADA
ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2017. gada 4. oktobrī
Nr. 12
1. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu
G. Puntužs,
Domes priekšsēdētāja vietnieks
I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Dāvinājums bērniem
Pateicoties Rietumu bankas Labdarības fonda materiālajam atbalstam, Varakļānu pensionāru biedrība „Pīlādzītis” realizēja labdarības akciju. Varakļānu vidusskolas
1. – 6. klašu skolēni saņēma dažādas kancelejas preces, kas nepieciešamas vizuālās mākslas stundās. 140 skolēni tagad varēs pilnvērtīgāk strādāt un sevi izpaust
zīmējot, veidojot, fantazējot.
Varakļānu vidusskolas skolēni un vizuālās mākslas skolotāja Margarita Selicka
pateicas Rietumu bankai un pensionāru biedrībai „Pīlādzītis”.
A. Jaunzeme, A. Kazākas foto
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Turpinājums no 1. lpp.

„Reversium” par emocionālo dziedājumu! Pēc tam pastaigājāmies pa centrālo
laukumu, salidojuma dalībnieki labprāt
fotogrāfējās pie Varakļānu pulksteņa. Apmeklējām arī sv.Viktora kapelu.
Salidojuma noslēguma pasākuma
kultūras namā viesus sveica Varakļānu
kultūras nama senioru deju kopa „Varavīksne”, senioru deju kopa „Vēlziedes”,
Dekšāru lauku kapella „Sovejī”. Arī viesi
bija sagatavojuši savas
prezentācijas un izvēlējušies katrs savu latvju
rakstu zīmi, caur kuru atklāja kolektīva darbību.
Saviesīgo pasēdēšanu
papildināja kopīgi dziedātās dziesmas un jautrs
deju solis.
Paldies Varakļānu
novada pašvaldībai, Kultūras nama un Novada
muzeja
darbiniekiem,
Murmastienes folkloras
Murmastienes folkloras
kopa.
kopas dalībniecēm, tās

Skrīveru dienas centrs „Pīlādzītis”.

Dejo senioru deju kopa „Varavīksne”.

Aizkraukles novada senioru dienas centra
„Pīlādzis” dalībnieki.

Garkalnes novada dāmu klubs „Pīlādzītis”.
vadītājai Teresijai Pelšai, garīgās mūzikas korim „Reversium” un Ievai
Zepai, senioru deju kopai „Varavīksne”, vadītājai Marijai Madžulei, senioru deju kopai „Vēlziedes”, vadītājai Valentīnai Briškai, kapellai „Sovejī”
un Janīnai Justei, Genovefai Kokarei un visiem, kas piedalījās rokdarbu
izstādes organizēšanā. Paldies visiem pensionāru biedrības dalībniekiem, kas palīdzēja un aktīvi piedalījās salidojuma organizēšanā!
Vecpiebalgas pensionāru kopa „Pīlādzītis”.
Aina Jaunzeme, teksts un foto

Policijas informācija
03.09. Varakļānu pag., „Kukulīšos”,
atrasts pakāries pils. A.V.
03.09. Varakļānos, Jaunatnes ielā 9,
nodarīti miesas bojājumi pils. R.P.
05.09. Varakļānos, Pils ielā 29, veicot
rakšanas darbus, sabojāts SIA „Lattelecom” kabelis.

11.09. Varakļānos, pa Rīgas ielu,
pils. J.Č. vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē
konstatētas 0,75 promiles alkohola.
11.09. Varakļānos, pa Miera ielu, pils.
A.K. vadīja velosipēdu, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, pārbaudē konstatētas 1,93 promiles alkohola.
15.09. Murmastienē, Muižas ielā 2,

Baltkrievijas pilsonis guvis rokas traumu.
17.09. Varakļānos, uz Brīvības ielas,
piekauts pils. A.K.
24.09. Varakļānos, Pils ielā 18, no
kāpņu telpām izmesti pils. L.Š. piederošie velosipēdi, vienu no tiem sabojājot.
25.09. Varakļānos, Rīgas ielā 67-2,
pils. I.I. konflikts ar dēlu.
M. Lindāns
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Ar sārtu lentu zibošu
es iesaiņošu vārdus
un savu prieku iesaiņošu
lai vējš to visu aiznes
to visu pašu skaistāko
ko sirds tev šodien kāro
to visu pašu labāko no gaismas dvēseles
zied dārzā sārtas asteres
un gladiolas rozā
tās visas vēlos dāvāt tev
kā sveicienus šai dienā...
(I. Tora)

Sirsnīgi sveicam
oktobra jubilārus
novadā!

15
Amanda Skangale
20
Madara Mālniece
25
Elīna Buliņa
Ieva Drozda
Edgars Pauniņš
Jānis Viļumsons
30
Linda Grandāne
Maira Strode
Guntis Trops

55
Vizma Dzērvīte
Andrejs Justs
Grigorijs Kicejs
Jānis Pizičs
Ivars Puisāns
Aleksandrs Salenieks
60
Egils Damškalns
Jānis Pastars
Jānis Počs

35
Mārtiņš Vilkaušs

65
Andrejs Pelšs
Tatjana Samsonova
Jānis Sārnis
Pēteris Solzemnieks
Maiga Zepa

40
Dainis Golubcovs
Svetlana Ikauniece
Jānis Naglis
Rudīte Samsonova

70
Valentīna Jokuma
Viktor Parasochka
Marija Strode
Alfreds Tropiņš

45
Jeļena Baikova
Agrita Seržane

80
Anna Brante
Alberts Ščuckis
Aleksandrs Upenīks
Tekla Zepa

50
Silvija Pauniņa
Evalds Strods

85
Evalds Bārbals
Veronika Nusberga

Ja jubilārs nevēlas, lai tiktu sumināts laikrakstā “Varakļōnīts”, lūdzam, laicīgi (vismaz
mēnesi iepriekš) paziņot laikraksta redaktorei
(e-pasts:ainajaunzeme@inbox.lv ) vai Varakļānu novada pašvaldībā (e-pasts:
dzimtsaraksti@varaklani.lv).
Laikrakstā tiek sumināti Varakļānu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu
deklarējušie jubilāri, kuru dzīvesvieta netiek norādīta pagastu vai pilsētu dalījumā,
gadās, ka tiek sumināti jubilāri ar vienādiem vārdiem un uzvārdiem, bet atšķirīgiem gadu
skaitļiem un jubilejas mēnešiem.
Būsim korekti pret jubilāriem!
Mēs taču zinām savu draugu un radu dzimšanas dienu datumus, vai ne!
Paldies!
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Projekts „Jaunie līderi”
Varakļānu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu „Jaunie līderi”, līg. Nr.
2-25/31. Projekts tika
īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta
finansējuma ietvaros.
Projekts tika īstenots no 2017. gada maija līdz 30. septembrim un tā ietvaros notika vairākas aktivitātes.
Lai veicinātu jauniešu uzņēmību un iniciatīvu, veidojot jauniešiem labvēlīgu vidi Varakļānu novadā, projekta ietvaros ir
izveidota Varakļānu novada jauniešu dome. Jauniešu domes
dalībniekiem notika vairākas personības izaugsmes nodarbības
un apmācības par komunikācijas un sadarbošanās prasmju
pilnveidošanu. Jauniešiem tika noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Anīkščiem (Lietuva), kur notika tikšanās ar lietuviešu jauniešiem, kā arī tika apskatīti kultūras un dabas objekti
Lietuvā. Projekta noslēgumā notika jauniešu forums, kurā pieda-

lījās Varakļānu, Lubānas un Cesvaines jaunieši.
Varakļānu novada pašvaldība cer uz jauniešu domes aktīvu darbību nākotnē.
Aija Ščucka, projekta vadītāja

Forums
28. septembra rītā Varakļānu vidusskolā pulcējās aktīvi jaunieši no Lubānas, Cesvaines un Varakļāniem. Visas
dienas garumā personīgās izaugsmes
treneres Ineses Zīles vadībā mācījāmies
pilnveidot sevi, izmantojot improvizācijas metodes. Ar jautrām spēlēm, trakiem
uzdevumiem iepazinām viens otru, bet
galvenokārt izzinājām savas spējas sadarboties komandā. Veicot dažādus uzdevumus, darbojoties darba grupās, apguvām prasmes būt radošiem, atklātiem
un pozitīviem. Dienas beigās, kad bijām
enerģijas, emociju pārpildīti un motivēti,
plānojām jaunus pasākumus, kurus, ce-

rams, izdosies realizēt arī dzīvē. Projekts
„Jaunie līderi” ir kā „ideju lāde” Varakļānu

jauniešiem turpmākajai darbībai.
Agnese Strode

Lai kļūtu par pilntiesīgu vidusskolēnu
Tradicionāli katru gadu skolā notiek
iesvētīšanas nedēļa, kas noslēdzas ar
atraktīvu pasākumu nedēļas beigās. Tajā
desmitajiem jāpierāda, ka viņi ir tiesīgi
saukties par vidusskolēniem. 10. klases
skolēnu spraigi cīnījās par vidusskolēna
titulu. Par pārbaudījumiem un uzdevumiem parūpējās 12. klases skolēni.
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Musu vesture fotografijas
Jelgavas ražošanas apvienības
„Latvijas lini” filiāle Varakļānos
Filiāle „Latvijas lini” Varakļānos izveidota uz bijušās
„Linu fabrikas” bāzes, rekonstruējot to. Nodota ekspluatācijā 1973. gada septembrī, ar šo gadu darbs pilveidojas, palielinās strādnieku skaits. Kolektīvā strādāja 160 strādnieki,
iestādi vadīja Aleksandrs Kuzņecovs. Bija sagatavošanas,
vērpšanas un lentu tīrīšanas cehi. Filiāle izgatavoja diegus
maisu aušanai, ko tālāk izmantoja Mazsalacas filiāle Nr. 1,
kas, tāpat kā Varakļānu filiāle, bija pakļauta Jelgavas ražošanas apvienībai „Latvijas lini”.

Varakļānu linu fabrikas
palīgtelpu ēkas 1950-to
g. sākums.
Linu fabrikas ilggadējais
direktors Mihails
Savickis 1. maija
gājienā, 01.05.1959.

Vecā linu fabrikas ēka 1950 – 1960-tajos gados.
Bijusī muižas klēts.

Varakļānu linu fabrikas kolektīvs 1950-to g. beigās.
Linu fabrikas kantoris.

Linu fabrikas dzīvojamās mājas Fabrikas ielā Varakļānos
1960-to g. sākumā.
Linu fabrikas noliktava 1950-tie gadi.

Varakļānu linu fabrika 1960-tie gadi.

Linu fabrikas dzīvojamās mājas Fabrikas ielā Varakļānos
1960-to g. sākumā.
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13. oktobrī atklāts un iesvētīts
piemineklis prelātam Antonam Boldānam
Ēvalds Leons
„Prelāttēvam”
Tev, ceļiniek, nepaiet garām
Pirms svētnīcā lūgšanās ej.
Pie krustakmens baznīcas dārzā,
Kur svecītes spožumu lej.
Lai līksmi to laiku mēs zinām,
Kur pavasars ziedlapās zied,
Kad prelāttēvs procesijās
Ar mirdzošu monstranci iet.
Paldies par visu, ko devi
Caur gadu desmitiem sniegt.
Mēs vienmēr pieminēsim Tevi,
Kur svētlaimē eņģeļi dzied.

Fraktālā zīmēšana jeb saruna ar zemapziņu
Fraktāļu zīmēšana ir salīdzinoši jauna
mākslas terapijas metode. Zīmēšanas metode, kura ļauj katram sajust, saredzēt un
saprast ziņu, ko sūta zemapziņa. Tā ir kā
meditācija, radošs process, kurā paliekat
viens pret vienu ar sevi. Zīmējums paver iespēju labāk izprast sevi, savas vēlmes, pieņemt sevi un apzinā es, ka esmu unikāls!
Metodes pamatā ir līniju vilkšana ar
aizvērtām acīm un šāda spontāni izveidota
zīmējuma krāsošana.
Tik nesabīs es! Neno ek nodarbībās
nekāda psiho analīze vai sajūtu iz rzāšana.
Katrs pats izjūt un izprot zīmēto ar savām
maņām, dzīves pieredzi, bērnības atmiņām,
bet tas, ko zīmējam, nāk no zemapziņas,
kuru ietekmēt ar prātu neesam spējīgi.
Kā no ek zīmēšana? Pēc noteiktas
metodes zīmējam ar aizvērtām acīm un
zīmējumu krāsojam ar krāsainajiem zīmu-

ļiem, tos arī izvēlo es ar aizvērtām acīm.
Tas palīdz sākotnēji redzēt un izprast savas
iekšējās nianses, ieska es sevī dziļāk un ar
laiku veikt korekcijas, ja tādas nepieciešamas.
Nodarbei nav vajadzīgas iepriekšējas
zīmēšanas prasmes, kā arī nav vecuma ierobežojuma.
Nākot uz nodarbību, līdzi jāņem:
1. Balts A4 rasēšanas papīrs;
2. Melna pildspalva, kura nesmērē. Labāk gēla, nevis ntes.
3. Krāsainie zīmuļi.
Viss būs arī pieejams nodarbībā uz vietas, bet savi instrumen vienmēr ir īpašāki.
Es – Ieva Gretere, sieviete, kura vairs
nebaidās pasaulei pateikt, ka viņas emocijas ir īpašas, ka intuīcija ir pārāka par prātu un ka, radot prieku, tas vairojas. Mans
moto: Uzdrīks es!

Tik septiņas notis
Un klavieres vecas
Skaņdarbs tik burvīgs,
Ka neraud pat sveces.
Pie loga stāv vēji
Un pārsteigti spriež
Kā vienkārši pirksti
Laiku atpakaļ griež!
/autors nezināms/
Šādas dzejas rindas var attiecināt uz
flīģeli, kas atradās Mūzikas skolas zālē.
Pagriežot laiku 25 gadus atpakaļ, kā liels
notikums jaunatvērtajai Mūzikas skolai
bija R. Paula dāvinājums – neliels flīģelis.
Šos daudzos gadus klavieres bija skolas
vienīgais koncertinstruments. Tās ir skanējušas visos skolas pasākumos, mācību koncertos, noslēguma eksāmenos.
Šos taustiņus ir skāruši gan profesionālu
mūziķu prasmīgie pirksti, gan bērnu nedrošie pirkstiņi. Tomēr, daudzās skolas
atrašanās vietas maiņas un transportēšana, kā arī citi ietekmējoši faktori, sabojāja
instrumenta kvalitāti un skanējumu. Daži
neskanoši taustiņi, čīkstošs pedālis, skaņojuma grūtības, skaņas kvalitāte nav pilnīgs trūkumu apraksts.
Nu jau pāris mēnešus esam priecīgi
un lepni par skolas jauno ieguvumu. Mūzikas skolas zāli rotā jauns (pēc restaurācijas) koncertinstruments – skaists un
elegants flīģelis ar brīnišķīgu skaņu. Ceļš
līdz jaunām klavierēm nav bijis viegls.
Tomēr, pateicoties novada domes deputātu sapratnei un atbalstam, Latvijas
kultūrkapitāla fondam, skolas direktores
centieniem, mūzikas skolai ir šī brīnišķīgā
dāvana.
Ar prieku gaidām pirmo koncertu
9. novembrī, kuru sniegs Rēzeknes Mūzikas vidusskolas audzēkņi, tai skaitā
mūsu skolas absolventi. Ar nepacietību
un satraukumu gaidām skolas audzēkņu koncertu, kurš savīsies Ziemassvētku
noskaņās. Tāpat ceram realizēt idejas
aicinot izpildītājmāksliniekus, organizējot
klasiskās mūzikas koncertus. Būsim priecīgi Jūs redzēt skolas rīkotajos pasākumos. Uz tikšanos Varakļānu Mūzikas un
mākslas skolā.
Anita Ikauniece,
skolotāja
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Olimpiskā diena

Iesildīšanās deja.
22. septembrī Varakļānu vidusskolas skolēni vienoti ar visas valsts
bērniem piedalījās Olimpiskās dienas pasākumā. No rīta visi sāka sporta
svētkus ar kopīgu deju, pēc tam katras klašu grupas pārstāvji sacentās
dažādās jautrās un atraktīvās stafetēs. Ieguvēji bija visi, katras klases skolēni pierādīja savu varēšanu, klases saliedētību un uzvarēt gribu. Galveno
balvu izcīnīja 11. klase. Apsveicam!

Iepazīstam novadu

Skolotāju dienas priekšvakarā
5. oktobrī Varakļānu vidusskolas skolotājus sagaidīja pārsteigums – pēc darba
cēliena sākās mācību stundas skolotājiem, kuras bija sagatavojuši 12. klases
skolēni. 1. stunda – „Vizlit”, 2. stunda –
Radošās darbnīcas, 3. stunda – „Pārsteigums no jaunajiem skolotājiem”

Olimpiskās dienas uzvarētāji.
Varakļānu vidusskolas piekto klašu
skolēni kopā ar audzinātājām Līgu Mālnieci un Āriju Tumani, apmeklēja uzņēmumu SIA „Latgales Granulas”. Ekskursiju pa uzņēmumu vadīja Āris Sparāns,
kurš pastāstīja, ka uzņēmums dibināts
2014. gadā bijušajā Varakļānu linu fabrikas ēkā.
Ekskursanti varēja apskatīt, kā tiek
pārstrādātas zāģu skaidas, ēveļskaidas,
šķelda, lai iegūtu safasētu galaproduktu
– koksnes granulas.
Paldies ekskursijas vadītājam Ārim
Sparānam par interesanto ekskursiju!
L. Mālniece
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Ierēdņu biznesa bankrots DZENĪŠOS

No žurnāla AGROTOPS Nr. 9, 2017.

Varakļānu pagasta zemnieku saimniecībā DZENĪŠI ar bioloģiskajām metodēm saimnieko pēc pārliecības kopš saimniecības
izveides un pirms atbalsta maksājumu piešķiršanas. Saimniece Rita Dzenovska atklāj
bioloģisko un arī konvenciālo saimnieku rūpes, dalās pieredzē, kas palīdz saimniecības
izaugsmē.
Kā ražu ietekmējušas piedzīvotās lietusgāzes?
- Līdz tām kartupeļi un labība auga un
brieda labi, cerējām uz labu ražu. Patlaban
vēl nav novākti visi kartupeļi, ūdenī atroda
miežu lauks, griķi. Sapūs daļa kartupeļu, labībai būs slikta kvalitāte.
Kas bez dabas apstākļiem bioloģiskajam
ražotājam visvairāk traucē saimniekot?
- Dzenīši ir vidēji liela saimniecība. Īpašumā ir aptuveni 90 ha zemes, 59 ha nomājam.
Visa zeme ir sertificēta bioloģiskajai ražošanai. Mēs nejūtam atbalstu. Lūk, piemērs. Kā
notiek būvniecība? Mēs neesam tik nezinoši
un nevarīgi, ka nevaram uzbūvēt vienkāršu
šķūni. Projekts bija, zemes topogrāfiskā uzmērīšana bija. Uzbūvējām šķūni – 24 metrus
garu un 12 metrus platu. Tā kā esam zemnieku saimniecība, mums vajagot būvfirmu,
kas to būvē. Kas tā būs? Mēs paši varam
uzbūvēt! Nebija nekāda ES fondu atbalsta,
viss par savu naudu. Būvvaldē teica, ka jāpērk būvuzraudzības žurnāls. Pārskaitījām
naudu, pēc divām nedēļām atbildīgā sieviete
to vienkārši izvelk no atvilktnes. Labi. Žurnālā
ir jāieraksta šķūņa būvniecībā veiktie darbi.
Tas vajadzīgs kādam Rīgā sēdošajam. Par to
ir jāmaksā. Vai tas ir normāli? Ir izveidots afēristu loks, kuru mērķis ir prasīt naudu. Blēži
viens otram piespēlē zemniekus duraciņus.
Vēl viens gudrinieks būvvaldes priekšnieks
iebrauca paskatīties, kas ar šķūni notiek. Šķūnis kā šķūnis. Nav kur piesieties. Tomēr atrada, ka viena atsaite sijai nav ielikta. Saprotu
– ir dažādas situācijas, tomēr ne jau laukos,
kur būvē sev un par savu naudu! Nākamais.
Jābrauc uz Lubānu un jāsaskaņo šķūņa
projekts ar melioratoriem un elektriķiem,
viņi bez paskatīšanās uzliek savu parakstu.
Kāpēc tā jāmuļķojas? Tik sarežģīti viss! Un
vēlamies, lai ar šādu kārtību laukos dzīvo un
darbojas cilvēki. Mums apkārtnē katrā mājā
ir vajadzīgs remonts. Cilvēki to neveic tāpēc,
ka nespēj iziet cauri birokrātijai. Mums šķūņa
projekts maksāja 1300 eiro. Šķūni uzbūvējām. Žurnāls ir tukšs un būs tukšs. Būvniecībā ierēdņu bizness notiek negodīgi – viņi
negrib strādāt un vēlas labi dzīvot. Uzskata
zemnieku par zemākas šķiras cilvēku, kurš
neko nesaprot. Prasībām jābūt adekvātām.
Kā sokas ar lauksaimniecisko ražošanu?
- Lauksaimniecības bizness Latvijā ir nesakārtots. Mēs kopš pašiem pirmssākumiem
saimniekojam ar bioloģisko pārliecību. Zeme
ir dzīva. Mikroskopā var redzēt, kā tajā viss
kustas – lielas un mazas dzīvības. Kāpēc tās
ir jāiznīcina? Tās mums tikai labu dara. Tā ir tā
zemes auglība. Kāpēc man kādai industrijai
ir jāmaksā barga nauda, lai varētu indēt savu
zemi un dabūtu kādu tonnu vairāk graudu.

Dzenīšu saimnieki – Rita un Jānis
Kāda vērtība šādam graudam? Vēlos dzīvot
tā, lai man apkārt ir daudz dzīvību. Vēlos ēst
labu maizi, kartupeli un dzert pienu.
Ir arī labas lietas. Mēs pērn rudenī iesējām ripšus. Tā ir ļoti laba kultūra. No ripšiem
spiež eļļu. Ja audzē ar ķīmiju, tad arī eļļa būs
ar ķīmiju. Ripšus mēs ne reizi nemiglojām,
vien uzkaisījām G18 minerālmēslus, kas bioloģiskajiem saimniekiem ir atļauts.
Visas kultūras ik gadu jāsēj citā vietā.
Mēs ik gadu katrā laukā sējam citu kultūru.
Pie mājas pērn auga vasaras kvieši, šajā
gadā auzas. Nokulsim tās, uzarsim lauku
un sēsim ripšus. Nākamajā vasarā nokulsim
ripšus, sēsim eļļas rutku zaļmēslojumam un
aiznākamjā gadā stādīsim kartupeļus. Pērn
mums bija eļļas rutks, sēts sēklai. Kur tas
sēts, tur kartupeļi ir daudz tīrāki, eļļas rutks
zemi attīra no nezālēm.
Kā izvēlaties sējamās kultūras?
- Mēs audzējam visas kultūras – mums
ir vasaras kvieši, ziemas kvieši, rudzi, mieži,
auzas, griķi, eļļas rutks, zirņi, kartupeļi un ripši. Desmit kultūras. Vairāk nekā 20 ha ir auzu,
kviešu, griķi ir ap 30 ha. Vasaras kviešus audzējam 13,5 ha, ziemas kviešus – 9 ha platībā. Audzējam rudzu maizes šķirnes.
Jāsēj un jāstāda pēcpusdienā. Vienu
gadu pavasarī bijām sagatavojušies sēt kviešus, atbrauca viesi. Vīrs vakarā, kad saulīte
jau gāja uz rietu, tomēr nolēma izsēt, lai graudi sējmašīnā nepaliek. Pietrūka sēklas, sēja
arī no rīta. Vedu inspektoru uz lauku – tur, kur
vakarā sēts, ir tīrs lauks, kur no rīta – dzeltenā, mīkstā pienene pāri galvai. Mēs sējam
pēcpusdienā. Kartupeļi šajā gadā ir stādīti 10
ha platībā. Stādījām tos arī pārtikas sēklai.
Ražu galvenokārt pārdodam Alojas kartupeļu
cietes rūpnīcai Aloja Starkelsen. Vidējā kopraža no viena ha pērn cietes kartupeļiem bija
20 tonnas. Zemīte pažēlo, atdod ieguldīto.
Nedrīkst tai pāri nodarīt. Ar Aloja Starkelsen
sadabojamies kopš 2008.gada. Rūpnīcai solīto plānu ik gadu izpildām. Agrāk audzējām
pārtikas sēklas kartupeļus. Kopš 2003. gada
esam kartupeļu sēklas audzētāji, veicam arī
kartupeļu šķirņu izmēģinājumus. Pārbaudām
piemērotību Latvijas apstākļiem. Es vēlos redzēt, kā aug dažādu šķirņu kartupeļi, kāda ir
to izturība. Lauksaimniecībā man patīk redzēt
augšanas procesu.
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Varakļōnu katōļu
draudzē
Oktobrī
Sv. Mise dorba dīnōs 17.30
Sv. Mise svātdīnōs 9.00 un 11.00
Sastdīn, 21. oktobrī 11.00 Sveceišu
vokora sv. Mise par myrušajim
Novembrī
Sv. Mise dorba dīnōs 8.00
Sv. Mise svātdīnōs 9.00 un 11.00
1.novembrī Vysu svātū dīna, sv.
Mise 11.00
2. novembrī Myrušū pīmiņas dīna,
sv. Mise 11.00
Varakļōnu draudzes prāvests
Česlavs Mikšto, tel. 29771895

Stērnīnes
draudzē
22. oktobrī 13.00 sv. Mise
29. oktobrī 13.00 sv. Mise
1. novembrī Vysu Svātū dīna
13.00 sv. Mise, procesija un
aizlyugums par myrušajim
14.30 kūpeigō draudzes
psalmu dzīdōšona
2. novembrī myrušū pīmiņas dīna
11.00 kūpeigō draudzes
psalmu dzīdōšona
13.00 sv. Mise, procesija un
aizlyugums par myrušajim
5. novembrī 13.00 sv. Mise
12. novembrī 13.00 sv. Mise
19. novembrī 13.00 sv. Mise
26. novembrī 13.00 sv. Mise,
Krystus Karaļa svātki

Stirnienē

11. novembrī
12.00 Lāčplēša ordeņa kavalieru
piemiņas pasākums Kapinieku
kapos
13.00 Lāčplēša dienas pasākums
Stirnienes TN
18. novembrī
12.00 Valsts svētku koncerts
Stirnienes TN
13.00 Dokumentālā filma par latviešu
strēlniekiem „Astoņas zvaigznes”
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Informācija lauksaimniekiem
Valdība atbalsta
pazeminātās PVN likmes
ieviešanu svaigiem
augļiem, ogām un
dārzeņiem
Valdība otrdien, 3. oktobrī, apstiprināja grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā.
Grozījumi paredz ieviest pievienotās
vērtības nodokļa (PVN) samazināto 5
procentu likmi Latvijai raksturīgiem svaigiem augļiem, ogām, dārzeņiem un kartupeļiem, tostarp mazgātiem, mizotiem,
lobītiem, grieztiem un fasētiem, bet ne
termiski vai kā citādi apstrādātiem, piemēram, saldētiem, sālītiem, kaltētiem.
Lai nebūtu neskaidrību, likumam izveidots jauns pielikums, kurā uzskaitīti
augļi, ogas un dārzeņi, kam no nākamā
gada būs jāpiemēro pazeminātā 5 procentu PVN likme.
Zemkopības ministrijā 2017. gada
sākumā tika izveidota darba grupa, kurā
piedalījās eksperti no Zemkopības, Finanšu, Veselības un Ekonomikas ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas
Lauksaimniecības universitātes, Latvijas
Pārtikas uzņēmumu federācijas, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes, Latvijas Augļkopju asociācijas,
biedrības „Latvijas dārznieks”, Zemnieku
saeimas, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas
Pārtikas tirgotāju asociācijas un intensīvi
analizēja iespējas samazināt pārtikai vai
atsevišķām pārtikas preču grupām, un
apzināja citu valstu pieredzi.
Darba grupa nonāca pie secinājuma,
ka samazināts PVN dārzeņiem, augļiem
un ogām veicinās Latvijas dārzeņu un
augļu ražotāju konkurētspēju, palielinās
iedzīvotāju pirktspēju un līdz ar to Latvijā
izaudzēto dārzeņu un augļu pārdošanas
apjomu. Un, kas nav mazsvarīgi, samazinoties dārzeņu un augļu cenām mazumtirdzniecībā, samazinātos šās preču
grupas nelegālā tirdzniecība.
Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs un darba grupas vadītājs
Ringolds Arnītis uzskata: „Šis Zemkopības ministrijas rosinātais un valdības atbalstītais likumprojekts ir nozīmīgs solis
pretī gan Latvijas augļu, ogu uz dārzeņu
audzētājiem, gan arī Latvijas patērētājiem. Mums ir svarīgi meklēt iespējas un
atrast risinājumus, kas palīdz valstī un
īpaši lauku novados saglabāt uzņēmēj-

darbību. Mums jādomā par lauksaimniecisko ražošanu un Latvijas iedzīvotāju
pirktspēju.”
PVN samazināto 5 procentu likmi
svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem
plānots ieviest uz laiku no 2018. gada 1.
janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.
Likumprojekts „Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā” vēl jāapstiprina Saeimai. Saeima to skatīs 2018.gada
valsts budžeta likumprojektu paketē.

Oktobrī sāksies avansa
maksājumu izmaksāšana
lauksaimniekiem
No 20. oktobra sāksies vienotā platībmaksājuma, maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, un bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansa izmaksāšana
lauksaimniekiem.
Lauksaimnieki saņems 70 procentus
no vienotā platību maksājuma un 85 procentus no maksājuma apgabaliem, kuros
ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi,
un bioloģiskā maksājuma.
Vienotā platību maksājuma finansējums 2017. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, ir palielinājies par 14 procentiem,
un provizoriskā atbalsta likme būs aptuveni 70 eiro/ha (avansa maksājumā 70%
no likmes, t.i., aptuveni 49 eiro/ha), kas
vēl tiks koriģēta atkarībā no kopējās atbalstam apstiprinātās platības.
Maksājuma apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, likmes
2017. gadā būs nemainīgas – tādas, kā
bija līdz šim: par 1.kategoriju – 35 eiro/ha
(avansa maksājumā 85% no likmes, t.i.,
apmēram 30 EUR/ha), par 2. kategoriju
– 45 eiro/ha (avansa maksājumā - apmēram 38 eiro/ha ) un par 3. kategoriju – 50
eiro/ha, (avansa maksājumā – apmēram
43 eiro/ha) kā arī 25 eiro/ha (avansa maksājumā – apmēram 21 eiro/ha) teritorijā
ar citiem specifiskiem ierobežojumiem.
Bioloģiskie lauksaimnieki 2017.gadā
saņems atbalstu tādā pašā apmērā kā iepriekšējos gados: par laukaugu platībām
117 eiro/ha (avansa maksājumā – apmēram 99 eiro/ha), par ilggadīgo zālāju
platībām 97 eiro/ha (avansa maksājumā
– apmēram 82 eiro/ha), par dārzeņu platībām 399 eiro/ha (avansa maksājumā
– apmēram 339 eiro/ha), par kartupeļu
platībām 397 eiro/ha (avansa maksājumā
– apmēram 337 eiro/ha), par augļu koku
un ogulāju platībām 485 eiro/ha (avansa
maksājumā – apmēram 412 eiro/ha).

Avansa maksājumu izmaksu veiks
pakāpeniski. Maksājumus avansā saņems tie lauksaimnieki, kuru saimniecībās būs pabeigta atbilstības nosacījumu
pārbaude, tādēļ aicinām lauksaimniekus
pārliecināties, vai savlaikus ir sniegtas visas nepieciešamās atbildes uz LAD nosūtīto informācijas pieprasījumu.

Lauku atbalsta dienests
iesniegumus pieņems tikai
tiešsaistē
Zemkopības ministrija (ZM) ir veikusi
grozījumus Lauku atbalsta dienesta likumā, ko valdība otrdien, 3. oktobrī, apstiprināja.
Grozījumi noteic, ka iesniegums
valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai, kā arī tam pievienotie
dokumenti Lauku atbalsta dienestā (LAD)
pretendentam turpmāk būs jāiesniedz
tiešsaistē, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). Kā arī grozījumi
paredz LAD izdoto dokumentu nosūtīšanu atbalsta pretendentam tiešsaistē,
izmantojot EPS.
Jāatzīmē, ka lielākā daļa iesniegumu
jau līdz šim LAD tiek iesniegti elektroniski,
un pieredze liecina, ka, iesniedzot dokumentus tiešsaistē, nozīmīgi samazinājies
pieļauto kļūdu skaits, raitāk noris atbalsta
administrēšana, iespējama ātrāka atbalsta maksājumu izmaksa, kā arī samazinājies piemēroto maksājumu samazinājumu un sankciju skaits un apjoms.
Elektroniska iesniegumu iesniegšana gadskārtējiem atbalsta pasākumiem
nozīmē arī mazāku administratīvo slogu
iesniegumu aizpildīšanā, jo tad iespējams
norādīt iesniegumā tikai izmaiņas salīdzinājumā ar situāciju iepriekšējā gadā.
Ne visiem lauksaimniekiem un pretendentiem ir tehniskas iespējas iesniegumu un dokumentu tiešsaistes iesniegšanai, tādēļ arī turpmāk lauksaimniekiem
tehnisku atbalstu sniegs LAD.
Likumprojekts „Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā” vēl jāapstiprina
Saeimai.
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Lauku atbalsta dienesta
paziņojums
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu
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Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku
attīstības programmas (LAP) pasākumam
„Ieguldījumi materiālajos aktīvos” saskaņā
ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 598 „Noteikumi
par valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību
lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014. –
2020. gada plānošanas periodā” un Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 600 „Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam
„Ieguldījumi materiālajos aktīvos”.
Projektu iesniegumu pieņemšana
apakšpasākumos „Atbalsts ieguldījumiem
lauku saimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” notiks no
2017. gada 7. novembra līdz 2017. gada 7.
decembrim.
Ceturtās kārtas pieejamais publiskais
finansējums apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”:
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – EUR 5 000
000 (pieci miljoni euro);
lauku saimniecībām – EUR 70 000 000
(septiņdesmit miljoni euro);
Sestās kārtas pieejamais publiskais
finansējums apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ir
EUR 25 000 000 (divdesmit pieci miljoni euro).
Ceturtās kārtas pieejamais publiskais
finansējums apakšpasākumā “Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” fiziskām personām, lauku saimniecībām
un pašvaldībām – 8 000 000 EUR (astoņi
miljoni euro).
Iesniegto projektu īstenošanas beigu
datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei – viens gads
no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta
iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta
būvniecība un pārbūve ar ražošanas pamatlīdzekļu iegādi, veikta ilggadīgo stādījumu ierīkošana – divi gadi no Lauku atbalsta
dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami mājaslapā www.
lad.gov.lv sadaļā „Atbalsta veidi”, „Projekti
un investīcijas”.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā
aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

LAD: Lauksaimnieki
iesnieguši pieteikumus
kompensācijām par plūdos
cietušajām platībām
Līdz 2. oktobrim lauksaimnieki, kuri
saimnieko novados, kur izsludināta ārkārtas situācija, un kuru izaudzētā raža
gāja bojā plūdos un lietavās, iesniedza
pieteikumus Lauku atbalsta dienestam
un Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centram. Kopumā saņemti 2981
pieteikumi. Kompensācijai pieteiktas vairāk nekā 74,1 tūkstoši ha lielas zaudētās
ražas platības, 2,9 tūkstoši ha lielas bojā
gājušo ziemāju sējumu platības un 13,5
tūkstoši tonnas bojāta sagatavotā siena.
Šobrīd aktīvi turpinās cietušo platību apsekošanas darbs. Plūdu teritoriju
apsekošanā LAD izmanto mūsdienīgas
tehnoloģijas – dronus un satelītattēlus,
lai samazinātu nepieciešamību fiziski
apmeklēt visus cietušos laukus, kā arī
varētu pārliecināties par situāciju vietās,
kur ceļi ir grūti izbraucami un piekļuve pie
laukiem ir stipri apgrūtināta. Izmantojot
satelītattēlus, ir izveidota īpaša karte ar
applūdušajām teritorijām novados, kuros
ir izsludināts ārkārtas stāvoklis.
„Šis ir bijis smags posms lauksaimniekiem. Tas licis arī dienestam mobilizēt
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visus resursus, strādāt ar jaunu pieeju
un rast citus risinājumus informācijas iegūšanai. Mūsdienu tehnoloģijas un tas,
ka dienestā ir zinoši speciālisti, kas prot
ar tām strādāt, ļauj mums apsekošanas
darbu veikt ātri un efektīvi. Pārbaudes
inspektori veic gan apsekojot laukus fiziskās kontrolēs, gan 40% gadījumu tiek
izmantoti droni un satelītattēli. Jaunās
tehnoloģijas ļāva dienestam redzēt objektīvu situāciju laukos, kuriem piekļūt
nebija iespējams. Plānojam, ka līdz nākamās nedēļas sākumam apsekošanas
darbs tiks pabeigts.
Katra ārkārtas situācija liek domāt,
kā turpmāk rīkoties efektīvāk, tāpēc informācijas sistēmā esam izstrādājuši jaunu ārkārtas situāciju moduli, kas līdzīgā
gadījumā postījumu apmēru ļaus noteikt
daudz ātrāk.
Vērtējot kopējo situāciju, var secināt,
ka lauksaimnieki pārsvarā gadījumos ir
bijuši godprātīgi un kompensācijai piesaka platības, kurās ražu nav bijis iespējams novākt. Laiks, kad lietavas un plūdi
rimās, parādīja to, ka zemnieki atsauca
pieteikumus un ražu centās novākt kaut
nelielā platībā no visa lauka, ja vien tas
bija iespējams,” situāciju raksturo dienesta direktore Anna Vītola-Helviga.
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža,
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Projekts „Veselības veicināšana
un slimību profilakses pasākumi
Varakļānu novadā”
Varakļānu novada pašvaldība īsteno
projektu „Veselības
veicināšana un slimību profilakses pasākumi Varakļānu novadā.” Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/076. Projekta ietvaros jau ir
notikušas vairākas aktivitātes – ģimeņu sporta diena, senioru veselīgā diena.
Šobrīd ikviens var iesaistīties šādās aktivitātēs:
• Jogas nodarbībās – katru pirmdienu plkst. 19:00 Varakļānu vidusskolas
zālē (4. stāvā);
• Vingrošanas (pilates) nodarbībās katru ceturtdienu plkst. 19:30 Varakļānu vidusskolas zālē (4. stāvā)
• Senioriem katru trešdienu plkst. 16:30 atpūtas kompleksā – peldbaseinā notiek ūdens aerobikas nodarbības, iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.
27790032;
• Varakļānu novada skolu skolēniem trīs stundas nedēļā atpūtas kompleksā – peldbaseinā notiek ūdens apmācības nodarbības.
Visi pasākumi un aktivitātes ir bezmaksas. Līdz gada beigām plānotas vēl
vairākas aktivitātes, tuvāka informācija pirms pasākumiem būs pieejama www.
varaklani.lv, tel. 27790015.
Aija Ščucka, projekta vadītāja
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„VARAKĻÕNĪTS” 2017. gada oktobris

Priekam ir saules mirdzums,
Priekam ir zelta sirds,
Priekam ir siltas rokas,
Un smaids, kas acīs mirdz.
Priekam ir viegli spārni,
Priekam – vārdi, kas san,
Priekam ir gaita kā deja,
Un dziesma kā pasaka skan...
n
(N. Liepiņa)

Sveicam vecākus:
Vitu un Jāni Upīšus ar dēla Aigara
dzimšanu
Sanitu un Mārtiņu Grigalkas ar dēla
Emīla dzimšanu

Varakļānu novada pašvaldība aicina

NOVADA UZŅĒMĒJUS
līdz 20.11.2017.
pieteikties uzņēmēju
atpūtas vakaram

kas notiks
2017. gada

25. novembrī
plkst. 19:00

Varakļānu
kultūras namā

Sīkāka informācija un
ieteikšanās pa tel. 27790015 (Aija)

Evitu Paldiņu un Sandi Leitiņu ar
meitas Soﬁjas dzimšanu

Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek,
Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.”
(P. Priede)
01.09.2017. – 30.09.2017.
mūžībā aizgājuši
Varakļāni
Marija Cīrule – 79
Varakļānu pagasts
Aleksandrs Vlasovs – 37
Murmastienes pagasts
Anna Eriņa – 90
Alfreds Gailums – 86
Varakļānu novada pašvaldība izsaka
visdziļāko līdzjūtību aizgājējas
tuviniekiem

Šodien baltu ziedu klēpi
Dzīvei mīla pretī sniegs,
Lai jums katrā dzīves stundā
Būtu liels un patiess prieks

Svecīšu vakari

Mēs pateicībā apstāsimies,
Lai šobrīd viss ir kluss.
Daudz dzīvībiņas auklējušas,
Lai maigās rokas mierā dus!
Domās esam kopā ar
MARIJAS CĪRULES tuvajiem un
izsakām līdzjūtību, šķiroties no
mammītes un vecmāmiņas.
Mēs, darba kolēģes, vienmēr sirdī
glabāsim atmiņas par Mariju.
Sakām paldies par mūsu izaugsmi
darbā un par burvīgajiem atpūtas
un dziesmu piepildītajiem dzīves
mirkļiem!

Varakļānu Vissvētās Jaunavas
Marijas Debesīs Uzņemšanas
Romas Katoļu Draudzē noslēgtās
laulības septembrī:
Ilga Cine un Mairis Malta

Svecīšu vakars Varakļānu kapos
21. oktobrī plkst. 17.00

Ir klusums,
Kas pasaka vairāk par vārdiem...
(Z. Mauriņa)
Gedeon Richter kolektīvs izsaka
visdziļāko līdzjūtību kolēģei
ALDAI LOCĀNEI un viņas
piederīgajiem, māti
Domicellu Krastu mūžībā pavadot.

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada domes atbalstu
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SIA „Baltic Akmens” veic
pieminekļu izgatavošanu
un uzstādīšanu.
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.

T. 26909999

Pieklīdis ļoti mīlīgs, rotaļīgs,
kārtīgs, brūngani pelēks ar
melnām svītrām, aptuveni
vienu gadu vecs runcītis,
kurš meklē savu saimnieku.
Lūdzam atsaukties bijušam
vai jaunajiem saimniekiem
Varakļānos.
Mob. T. 26148401
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