
Par sakārtotu novadu
Allaž priecājamies, kad redzam sev 

apkārt sakārtotu vidi, apkoptas mājas, 
iekoptus laukus, krāšņi ziedošas pļavas. 
Varakļānu novads var lepoties ar īstiem 
savas zemes saimniekiem, darba entuzi-
astiem.

Ilgus gadus vecā pirts ēka Vara-
kļānos, Skolas ielā 47, stāvēja kā vecs 
grausts, sabrukušas sienas, piedrazotas 
telpas, īstā vieta, kur netraucēti varēja 
mēslot un izklaidēties sabiedrības padi-
benes. Pirms tam kādu laiku tur darbojās 
gateris, kurš savu darbību beidza 1998.
gadā.

Pirms trim gadiem ēku savā īpašumā 
pārņēma Jāņa Mālnieka individuālais 
uzņēmums. Šo gadu laikā no jauna 
izbūvēta sabrukusī siena, izveidotas 
garāžas, kokapstrādes darbnīca, at-
jaunots pagrabs, izlīdzināts laukums 
apkārt ēkai, izbūvēts žogs, vārti. Gar 
žogu sastādītas eglītes, teritorijā zied 
puķes.

Kokapstrādes darbnīcā top koka 
galdi, soli, nojumes, šūpoles. Atjau-
notajās telpās ērti strādāt, veikt pa-
sūtījumus.

Varakļānu novada pašvaldība pie-
nācīgi novērtēja Jāņa Mālnieka devumu 
pilsētas vides sakārtošanā, un pagājuša-

jos Valsts svētkos viņš saņēma pa-
teicības rakstu. Arī varakļānieši prie-
cājas par vēl vienu skaisti sakārtotu 
objektu pilsētā.

Paldies Jānim Mālniekam un 
dzīvesbiedrei Līgai! Sirsnīgs svei-
ciens Līgo svētkos! Līgo! Līgo!

A. Jaunzeme, teksts un foto

Atjaunotā kokapstrādes darbnīca.

Līgotāji, līgotāji, līgo, līgo!
Nav vairs tālu Jāņu diena, līgo, līgo!
Šī dieniņa, rītdieniņa, līgo, līgo!
Parīt pati Jāņu diena, līgo, līgo!

Līgo lauki, līgo pļavas,
Savas dienas gaidīdami;
Kad atnāca Jāņu diena,
Visiem ziedu seģenītes.

Lai līgo, kas līgo,
Rudzu lauks, tas līgo:
Tas līgo Jāņu nakti
Līdz pašai zemītei.

Lustīgu 
līgošanu!

Līgojiet atbildīgi!
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Var saņemt īstermiņa aizdevumu no vienotā 
platības maksājuma

VARAKĻĀNU  
NOVADA  DOMĒ 
21.05.2020. Nr. 10

1. Par Varakļānu novada Attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam ak-
tualizāciju.

1. Apstiprināt Varakļānu novada Attīs-
tības programmas 2014. – 2020. gadam 
aktualizēto rīcības un investīciju plāna sa-
daļu, papildinot „Kvalitatīva infrastruktūra 
nodrošina pieejamus un vidi saudzējo-
šus pakalpojumus” 2.1.2. uzdevumu – 
„Uzlabot pašvaldības ielu, ceļu tehnisko 
stāvokli un dzīves vietas apstākļus” ar 
darbību Nr. 2.1.2.73 un Nr. 2.1.2.74.

2. Par aizņēmumu „Rīgas un Kosmo-
nautu ielu posmu pārbūves Varakļānos” 
darbu realizācijai.

1. Atbilstoši Varakļānu novada Attīstī-
bas programmai 2014. – 2020. gadam in-
vestīciju projektu „Rīgas un Kosmonautu 
ielu posmu pārbūve Varakļānos” noteikt 
kā Varakļānu novada pašvaldības 2020.
gada prioritāro pasākumu; projektu ie-
sniegt izvērtēšanai Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā.

2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
garantiju kontroles un pārraudzības pa-

domi atļaut Varakļānu novada pašval-
dībai ņemt aizņēmumu no Valsts kases 
prioritārā attīstības programmas pasāku-
ma – Rīgas un Kosmonautu ielu posmu 
pārbūve Varakļānos – realizācijai 231 175 
EUR (divi simti trīsdesmit viens tūkstotis 
viens simts septiņdesmit pieci euro) ap-
mērā ar atmaksas termiņu 20 (divdesmit) 
gadu laikā, ar atlikto pamatsummas mak-
sājumu uz 1 gadu.

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar 
pašvaldības 2021.– 2040. gada budže-
tiem.

4. Lūgt Madonas novada pašvaldību 
saskaņot „Rīgas un Kosmonautu ielas 
posmu pārbūves Varakļānos” investīciju 
projektu un tā realizācijai nepieciešamā 
kredīta apjomu.

3. Par grozījumiem 30.04.2020. ap-
stiprinātajos „Varakļānu novada pašval-
dības nekustamā īpašuma Miera ielā 12, 
Varakļānos, Varakļānu novadā, izsoles 
noteikumos”.

28.05.2020. Nr. 11

1. Par saistošo noteikumu Nr. 5 „Gro-
zījumi 25.01.2018. saistošajos noteiku-
mos Nr. 2 „Pašvaldības sniegto sociālo 
pakalpojumu saņemšanas un samaksas 
kārtība”” apstiprināšanu.

2. Par zemes nomas tiesību izsoles 
rezultātu apstiprināšanu.

3. Par zemes nomu.
4. Par fi nansējumu „Varakļānu no-

vada kultūrizglītības atbalsta biedrībai” 
projekta „Priekšlaicīgas mācību pārtrauk-
šanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes 
iniciatīvu projektos” īstenošanai.

5. Par godalgas piešķiršanu Varakļā-
nu novada vispārizglītojošo skolu absol-
ventiem.

6. Par naudas balvas piešķiršanu no-
zīmīgās dzīves jubilejās.

7. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 
pagarināšanu.

8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu Xxxxx Xxxxx.

9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, 
Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx.

10. Par pašvaldības palīdzību dzīvok-
ļa jautājumu risināšanā.

11. Par Varakļānu novada pašvaldī-
bas 2019. gada fi nanšu pārskata apstip-
rināšanu.

12. Par mācību gada pagarināšanu 
Varakļānu pirmsskolas izglītības iestādē 
„Sprīdītis”

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

I. Broka,
Lietvede

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI 
Nr. 5

Grozījumi 
25.01.2018. 
saistošajos 
noteikumos Nr. 2
„Pašvaldības sniegto 
sociālo pakalpojumu 
saņemšanas un 
samaksas kārtība”  

1. Izdarīt Varakļānu no-
vada domes 25.01.2018. 
saistošajos noteikumos Nr. 2 
“Pašvaldības sniegto sociālo 
pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtība” (turpmāk 
– saistošie noteikumi) šādu 
grozījumu:

1.1. aizstāt saistošo no-
teikumu 25.2.2. apakšpunktā 
skaitli „100” ar skaitli „150”.

2. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā ar 2020. gada 1. 
jūliju.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

Lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo 
ietekmi, šogad lauksaimniekiem ir pieejams 
bezprocentu īstermiņa aizdevums no vienotā 
platības maksājuma (VPM). Tas rudenī, kad tiks 
izmaksāts VPM, tiks atskaitīts no vienotā platī-
bas maksājuma, ko saņems lauksaimnieks par 
VPM pieteiktajiem platības hektāriem. Iesnie-
gumu īstermiņa aizdevuma saņemšanai lauk-
saimnieki var iesniegt no 2020. gada 21. maija 
līdz 15. augustam LAD Elektroniskajā pieteik-
šanās sistēmā.

Īstermiņa aizdevums tiek aprēķināts no 
vienotā platības maksājuma avansa apmēra, 
ņemot vērā šādus nosacījumus:

īstermiņa aizdevuma minimālā sum-1) 
ma – 700 eiro;

atbalsta likme noteikta 402)  eiro par vie-
notajam platības maksājumam pieteikto hektāru;

saskaņotā valsts atbalsta īstermiņa 3) 
aizdevuma maksimālā summa – 100 000 eiro.

Īstermiņa aizdevumu līdz 2020. gada 31. 
decembrim piešķirs lauksaimniekiem kā de mi-
nimis atbalstu vai arī kā saskaņotu valsts atbal-
stu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam, ja 
lauksaimniekam trīs pēdējos fi skālajos gados 
piešķirtā de minimis atbalsta kopējā summa ir 
sasniegusi 25 000 eiro.

Lauksaimnieks var pretendēt uz īstermiņa 
aizdevumu:

ja 2020. gadā ir pieteicies vienotajam 1) 

platības maksājumam;
ja pretendē uz aizdevumu kā de mi-2) 

nimis atbalstu, ir sagatavojis un apstiprinājis 
uzskaites veidlapu par saņemto de minimis at-
balstu, to var izdarīt Valsts ieņēmumu dienesta 
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS);

ja pretendē uz aizdevumu kā saskaņo-3) 
tu valsts atbalstu, pieteicējs īstermiņa aizdevu-
ma iesniegumā pamato, kā Covid-19 izplatība 
negatīvi ietekmējusi uzņēmuma saimniecisko 
darbību (pamatojums jābalsta vismaz uz vienu 
no šiem kritērijiem):

atbilstoši operatīvajiem fi nanšu datiem - 
2020. gada martā, aprīlī, maijā, jūnijā vai jūli-
jā lauksaimniekam apgrozījums samazinājies 
vismaz par 20 procentiem, salīdzinot ar 2019. 
gada attiecīgo periodu;

atbilstoši operatīvajiem fi nanšu da-- 
tiem 2020. gada pirmajos piecos mēnešos 
lauksaimniekam likviditātes rādītāji ir pasliktinā-
jušies, salīdzinot ar 2019. gada fi nanšu datiem.

Plašāka informācija pieejama Lauku atbal-
sta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē 
„Ārkārtas atbalsts Covid-19”. Informāciju var 
saņemt, zvanot uz dienesta klientu apkalpoša-
nas tālruni 67095000. 

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 67027884
E-pasts: prese@lad.gov.lv
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Katru gadu arvien vairāk lauksaim-
niecības tehnikās tiek izmantotas Glo-
bālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) 
iekārtas, kas ļauj atvieglot ikdienas dar-
bu, ietaupot līdzekļus un degvielu, kā arī 
paātrinot veicamo darbu izpildes laiku. 
Šādas iekārtas izmaksā vairākus tūk-
stošus eiro un ir viegli demontējamas, 
līdz ar to piesaista garnadžu uzmanību. 
Valsts policija, biedrība „Zemnieku sa-
eima” un biedrība „Lauksaimniecības 
tehnikas ražotāju un tirgotāju asociāci-
ja” aicina lauksaimniekus būt vērīgiem 
un padomāt par savas tehnikas drošu 
uzglabāšanu. 

Šogad laika posmā no 1. janvāra līdz 
27. maijam Valsts policijā ir uzsākti 14 kri-
minālprocesi par GPS un monitoru iekārtu 
zādzībām no traktoriem. No tiem septiņi 
kriminālprocesi ir uzsākti Zemgalē, trīs 
Kurzemē, divi Latgalē un pa vienam Vidze-
mē un Rīgas reģionā. Tāpat laika posmā 
no šā gada 1. janvāra līdz 15. maijam ir 
uzsākti trīs kriminālprocesi par lauksaim-
niecības tehnikas zādzības faktu – viens 
par minerālmēslu kaisītāja zādzību Kur-
zemē, viens par traktora zādzību Vidzemē 
un viens par traktora zādzību Latgalē, kas 
vēlāk tika atrasts.

Pārsvarā zādzības tiek izdarītas dien-
nakts tumšajā laikā, brīvi piekļūstot vērtī-
gajām GPS iekārtām no lauksaimnieku 
neapsargātajām saimniecības teritorijām. 
Ir situācijas, kad lauksaimnieki traktorus 
un citu lauksaimniecības tehniku, kas ap-
rīkoti ar GPS iekārtām, atstāj bez uzrau-
dzības uz lauka vai vietās, kur tie netiek 
pienācīgi pieskatīti vai apsargāti, tādējādi 
atvieglojot zaglim veicamo darbu, lai tiktu 
klāt vēlamajam. Tāpat jāapzinās, ka GPS 
iekārtas ir viegli demontējamas, tāpēc gar-
nadzim to nozagšana neaizņems daudz 
laika. Diemžēl zādzību rezultātā radītais 
zaudējums nereti mērāms vairākos des-
mitos vai pat simtos tūkstošu eiro. 

Pieaudzis GPS iekārtu zādzību skaits – sargi savu 
lauksaimniecības tehniku!

„Likumsargi ikdienā aktīvi strādā un 
veic dažādus profi laktiskos pasākumus, 
lai novērstu lauksaimniecības tehnikas 
zādzību riskus. Valsts policijas inspektori 
apzina reģionu saimniecības un to īpaš-
niekus un paši ikdienā dodas pie lauk-
saimniekiem, lai atgādinātu par zādzību 
riskiem un vienotos par savstarpēju sa-
darbību traktortehnikas nosargāšanā. Tā-
pat Valsts policija sadarbojas ar Lietuvas 
Republikas kolēģiem, lai kopīgi risinātu 
traktoru zādzību problēmu, jo iepriekšējos 
gados liela daļa nozagto traktoru pārvesti 
pāri robežai un atrasti Lietuvas teritorijā,“ 
uzsver Valsts policijas Kriminālizmeklēša-
nas pārvaldes 2. nodaļas priekšnieks Mā-
ris Priednieks.

Juris Lazdiņš, biedrības „Zemnieku 
saeima” valdes priekšsēdētājs: „Lai ma-
zinātu GPS iekārtu un lauksaimniecības 
tehnikas zādzību skaitu, arī pašiem lauk-
saimniekiem ir jābūt atbildīgiem un nav 
jāiegādājas lietotas GPS iekārtas un lauk-
saimniecības tehnika no šaubīgiem pārde-
vējiem. No savas puses aicinām lauksaim-
niekus būt vērīgiem un par aizdomīgajiem 
GPS iekārtu un lauksaimniecības tehnikas 
piedāvājumiem aicinām ziņot policijai.”

Aigars Laurinovičs, biedrības „Lauk-
saimniecības tehnikas ražotāju un tirgotā-
ju asociācija” valdes priekšsēdētājs: „Ai-
cinām lauksaimniekus veikt GPS iekārtu 
sērijas numuru un atrašanās vietu fotofi k-
sāciju uz konkrētās tehnikas vienības. Kā 
arī veikt iekārtu komponenšu marķēšanu, 
norādot saimniecības nosaukumu, īpaš-
nieka kontakttālruni un tehnikas šasijas 
numuru.”

Valsts policija uzsver, ka nozīmīga ir 
arī pašu saimnieku atbildība un izpratne 
par to, kā nosargāt savu lauksaimniecības 
tehniku, tāpēc, ņemot vērā zādzību gadīju-
mus, Valsts policija aicina lauksaimniekus:

iegādāto lauksaimniecības teh-
niku neatstāt uz lauka nepieskatītu;

lauksaimniecības tehniku aprīkot 
ar mūsdienīgu signalizāciju;

paveicot visus lauksaimniecības 
darbus, GPS antenas un vadības blokus 
noņemt un uzglabāt slēgtā, drošā un labi 
apsargātā teritorijā;

uzstādīt videonovērošanas ka-
meras, izvērtējot leņķi, kādu tās aptver;

iegādāties signalizāciju ar kustī-
bu sensoriem, kurus var sasaistīt ar telefo-
nu. Reaģējot uz vismazāko kustību zonā, 
kurā nebūtu vēlams atrasties nepiedero-
šām personām, sensori nosūta signālus, 
lai brīdinātu saimniekus, kaimiņus un iz-
biedētu pārkāpējus;

GPS antenas aprīkot ar meklē-
šanas ierīcēm, lai zādzību gadījumā GPS 
iekārtas būtu vieglāk atrast;

uzlikt radio signālu, kas ir analo-
ģiska sistēma GPS, taču to ir grūtāk slā-
pēt.

Tikpat būtiski, kā rūpēties par lauk-
saimniecības tehnikas drošību, ir arī 
padomāt par minerālmēslu un augu aiz-
sardzības līdzekļu uzglabāšanu. Tos nav 
vēlams atstāt brīvi pieejamās telpās, kur 
ķimikālijas būtu viegls guvums nelūg-
tiem „viesiem”. 

Valsts policija atgādina – ja lauksaim-
niecības tehnikas, lauka vai saimniecības 
tuvumā pamanītas aizdomīgas personas 
vai svešas automašīnas, vēlams piefi ksēt 
automašīnas numurzīmi un nekavējoties 
ziņot par to policijai, zvanot pa tālruni 110. 
Būtiski nepalikt vienaldzīgiem un pieskatīt 
ne tikai savu, bet arī kaimiņa tehniku! 

Sagatavoja:
Elīna Priedīte,
Valsts policijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā 
speciāliste

Tālr.  67075093
Mob. tālr. 29600629

elina.priedite@vp.gov.lv 

Otrdien, 19. maijā, valdība pēc Zem-
kopības ministrijas ierosinājuma pieņē-
ma grozījumus Ministru kabineta 2013. 
gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 
„Lauksaimniecības datu centra publisko 
maksas pakalpojumu cenrādis” ar mērķi 
aktualizēt un precizēt Lauksamniecības 
datu centrā (LDC) sniegto pakalpojumu 
veidus, mainīt sniegto pakalpojumu ce-
nas un papildināt ar jauniem pakalpoju-
miem, tādējādi uzlabojot sniegto pakal-
pojumu kvalitāti un veicinot savstarpēju 
sadarbību LDC un tā klientu starpā.

Tā kā Latvijā ir palielinājušās pakalpo-

Mainīts Lauksaimniecības datu centra sniegto pakalpojumu cenrādis
jumu tiešās un netiešās izmaksas, izdevu-
mi par komunālajiem pakalpojumiem, īri 
un nomu, pasta izdevumi, kā arī izdevumi 
par IT pakalpojumiem, datubāzes uzturē-
šanu un tās attīstību (nepieciešami iegul-
dījumi programmatūras attīstībā, papildi-
not tās ar jaunām programmām) kļuvuši 
ievērojami lielāki, noteikumos ir mainītas 
LDC sniegto pakalpojumu cenas.

Mainītas tādu pakalpojumu cenas kā 
mājas un istabas dzīvnieku reģistrācija, 
liellopu pasu un zirgu identifi kācijas do-
kumentu sagatavošana, dokumentu no-
sūtīšana klientiem uz sūtījumu saņemša-

nas termināļiem vai pa pastu u.c. Piemē-
ram, turpmāk mājas un istabas dzīvnieku 
(suņi, kaķi, seski) reģistrācija maksās 7 
eiro par vienu dzīvnieku.

MK noteikumi „Grozījumi Ministru ka-
bineta 2013. gada 17. septembra noteiku-
mos Nr. 880 „Lauksaimniecības datu cen-
tra publisko maksas pakalpojumu cenrā-
dis”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas 
ofi ciālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece, 

Preses un sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja
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Varakļānu novada iedzīvotāji pauž savu nostāju
9. jūnijā, īsu mirkli pirms Saeima 3. 

lasījumā turpināja skatīt Administratīvi 
teritoriālās reformas likumprojektu, vara-
kļānieši organizēja protesta braucienu, 
tādējādi aicinot Saeimas deputātus res-
pektēt iedzīvotāju gribu pievienoties Ma-
donas novadam.

Laika posmā no pulksten 12 līdz 14 
smagā lauksaimniecības tehnika un vieg-
lās automašīnas divos virzienos, riņķojot 
maršrutā Rīgas iela – Kosmonautu iela – 
Rīgas – Rēzeknes šoseja, devās protes-
ta braucienā, atgādinot nepieciešamību 
respektēt demokrātiski paustu iedzīvotā-
ju viedokli un iekļaut Varakļānu novadu 
Madonas novadā.

Protesta braucienā devās vairāk 
nekā simt dažādu transportlīdzekļu, zem-
nieki un lauksaimnieki ar traktoriem un 
kombainu.

- Šobrīd norit ļoti aktīvs lauksaimnie-
cības darbs, brīva laika ir maz, bet šāds 
protesta brauciens ir atbalstāms, nerau-
goties uz lielo aizņemtību. Šis ir ļoti nozī-
mīgs notikums, jo mēs cīnāmies par to, lai 
mūsu viedoklis un vēlmes tiktu uzklausītas 
un mēs saglabātu savu vietu pie Mado-
nas novada. Vairāk nekā piecdesmit gadu 
mēs esam bijuši cieši saistīti ar Madonu, 
tagad vēlas mūs pievienot Rēzeknei. Šī 
situācija ir netaisnīga, jo 84% novada ie-
dzīvotāju nobalsoja par pievienošanos 
Madonas novadam. Diemžēl neviens pat 
neieklausās. Kur ir demokrātija? – ta saka 
Varakļānu novada zemnieki.

Varakļānu pilsētas ielās protesta 
braucienā nolūkojās un neviltotu prieku 
izrādīja vietējie iedzīvotāji, paužot sašu-
tumu par netaisnību un gaidāmajām pār-
maiņām.

Protesta brauciens tika noorganizēts 
pēdējā brīdī, par to skaļi paziņojot tikai 
otrdienas rītā. Iniciatīvas autori un orga-
nizatori ir varakļānieši Viktors Vilkaušs, 
Arvis Strods, Janīna Grudule un Ivars 
Gruduls.

- Jau no sākuma sekoju līdzi notiku-
miem, kas saistīti ar administratīvi terito-
riālo reformu. Īpaši tajā neiesaistījos, jo 

redzēju, ka viss rit savu gaitu, un šķita, ka 
visam vajadzētu būt kārtībā. Kādā brīdī 
parādījās aptauja, kuru parakstījuši 540 
cilvēki, un virsraksti, ka varakļānieši ne-
vēlas iekļauties Vidzemē. Sāku pievērst 
lielāku vērību, pamanīju, ka parakstās 
citu pagastu iedzīvotāji, uzzināju arī, kas 
to organizē. Protams, viņi ļoti piedomāja 
pie preses relīzēm, sazinājās ar atbilsto-
šām personām. Sociālajos tīklos ievietoju 
jautājumu, kāpēc Varakļāni izvēlas Lat-
gali, nevis Vidzemi, un iedzīvotāji atklāja 
savas patiesās domas un vēlmes. Tad es 
sapratu, ka kaut kas ir nepareizi, man ir 
jāiesaistās, nedrīkst palikt malā, – atceras 
Viktors Vilkaušs. – Šis protesta brauciens 
ir rīcība, lai vērstu Saeimas uzmanību uz 
iedzīvotāju nostāju jautājumā, kas sais-
tīta ar administratīvi teritoriālo reformu. 
Šeit esošie cilvēki ir ieradušies ar vienotu 
ideju. Necerēju gan, ka atbalsts būs tik 
liels. Bet tas priecē, jo atklāj mūsu vie-
notību. Šis protests ir smags brīdinājums 
Saeimas deputātiem, ka mēs nesamie-
rināsimies ar lēmumu, kas neatbilst va-
rakļāniešu vairākuma viedoklim. Varbūt 
mēs zaudēsim kauju, bet ne karu. Mēs 
cīnīsimies! 

- Sākotnēji tika lemts, ka Varakļā-
nu novads paliks pie Madonas. Mēs arī 
mierīgi dzīvojām un priecājāmies par šo 
lēmumu. Bet patiesībā viss norisinājās 
pavisam citādāk. Sapratām, ka ir jāuzsāk 
cīņa. Vēlmi par palikšanu Madonas nova-
dā izsaka tie cilvēki, kam šeit ir saknes, ir 
dzīvojuši no paaudzes paaudzē. Arī mūsu 
bērni un mazbērni ir par palikšanu Mado-
nas novadā, jo tā ir dzīvojuši visu mūžu. 
Ļoti būtiski tas, ka saglabājam piederību 
Madonai, ir zemniekiem un lauksaimnie-
kiem. To lieliski var redzēt šajā protesta 
braucienā. Lai gan šobrīd ir aktīvs darbs 
saimniecībās, tomēr šīs dažas stundas 
viņi ir ziedojuši, paužot savu nostāju. Mēs 
esam viens no lieliskā piecnieka, kas ie-
tver vēl Madonu, Lubānu, Cesvaini un 
Ērgļus. Tagad sanāk, ka mūs vienkārši iz-
raus no tā, - nobažījusies ir Aina. – Šī ak-
cija jeb protesta brauciens ir kas īpašs un 

ļoti nozīmīgs. Kā var redzēt, pilsētas ielās 
iznāk cilvēki, ir garas tehnikas kolonnas. 
Tas ir atbalsts, kopābūšana, vienojošais, 
ko ikdienā varbūt pamana mazāk, bet 
kas šādās reizēs ir ļoti jūtams.

Saeimas deputāti otrdien tomēr vie-
nojās Varakļānu novadu neiekļaut Mado-
nas novadā, tādējādi balsojot pret komi-
sijas lemto un paužot atbalstu Varakļānu 
pievienošanai Rēzeknes novadam.

- Šis lēmums šokēja novada iedzī-
votājus. Jau šobrīd ir zināms, ka šādi tas 
netiks atstāts un cīnīsimies, lai tiktu lemts 
par Varakļānu novada pievienošanu Ma-
donas novadam. Šobrīd norit diskusijas 
ar Saeimas deputātiem, uzdodot galve-
no jautājumu – kāpēc tika lemts par labu 
Rēzeknes novadam. Daudzi no viņiem 
neatbild, citiem vienkārši nav savas atbil-
des, viedokļa. Aktīvi norit parakstīšanās 
par Saeimas atlaišanu. Iespējams, nā-
kamais solis būs Satversmes tiesa. Mēs 
cīnīsimies! Nepieļauju domu, ka būsim 
pie Rēzeknes, esmu par Madonas nova-
du. Iespējams, rīkosim jaunus protestus. 
Cilvēku vienotība otrdien pierādīja, ka arī 
turpmāk būsim vienoti un cīnīsimies, – 
uzsver Janīna Grudule.

- Ar bažām gaidījām balsojumu, kāds 
tas būs. Diemžēl rezultāts neapmierina 
lielāko daļu Varakļānu novada iedzīvotāju 
un nesaskan ar mūsu gribu. Ir izteikts lū-
gums prezidentam neizsludināt likumu, jo 
prezidents šobrīd izmanto savas Satvers-
mē noteiktās pilnvaras un desmit dienas 
tiks skatīts šis likums, 20. jūnijā jāpieņem 
lēmums, vai tas atgriežas otrreizējai caur-
lūkošanai vai ne. Neatkarīgi no rezultāta 
gatavojamies Satversmes tiesai. Tāpat, ja 
likums tiks atgriezts otrreizējai caurlūko-
šanai, noteikti aicināsim Saeimas deputā-
tus braukt uz mūsu novadu, iepazīties ar 
patieso situāciju, ieklausīties iedzīvotāju 
gribā. Cīņa tikai sākas, nepieļausim šo 
lēmumu – pievienoties Rēzeknes nova-
dam, – uzsver Viktors. 

12.06.2020.
Autors: AGRITA NUSBAUMA-

KOVAĻEVSKA Laikraksts „Stars”

Protesta akcija
Cienījamie Varakļānieši!
Vēlos izteikt Jums visiem super lie-

lu paldies, par spēju tik īsā laika posmā 
atsaukties un noorganizēties uz iespai-
dīgu Varakļāniešu demokrātiskā spēka 
demonstrēšanu Saeimas deputātiem, lai 
beidzot tie ieklausās mūsos. Jūs bijāt un 
esat, un vienmēr būsiet lieliski.

Paldies vēlos pateikt katram novada 
zemniekam, kuri, nežēlodami savu dārgo 
laiku un resursus, ieradās ar savu lauk-
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saimniecības tehniku, kombainiem, sma-
go tehniku un visiem tiem, kuri solidari-
zējās arī braucot ar savu personīgo auto. 
Milzīgs paldies Varakļānu novada pašval-
dības kārtībniekam Jānim Stafeckim un 
īpaši Valsts policijas Madonas Vidzemes 
reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa dar-
biniekiem un vadībai Gundaram Tropam, 
Andrim Turkinam par profesionālu atbal-
stu protesta brauciena sabiedriskās kārtī-
bas nodrošināšanā Varakļānu pilsētā.

Varakļāniešos bija, ir un būs iespai-
dīgs spēks, lai arī cik liela vilšanās mūs 
sagaidīja jau tajā paša vakarā.

Mēs esam zaudējuši vienu kauju, bet 
neesam zaudējuši karu. Mūsu novada tā-
lākais liktenis ir Valsts prezidenta un Sat-
versmes tiesas rokās.

Viktors Vilkaušs

9. jūnija Saeimas sēdē atsevišķi deputāti (tie, kam Varakļāni 
vairāk tomēr asociējas ar Latgali, jo tā viņi no kaut kā ir dzirdējuši) 
centās mums – vietējiem – iestāstīt, ka esot pie Rēzeknes novada 
mēs ekonomiski būsim ieguvēji. 

Vai to pierāda 2018. g. teritorijas attīstības indeksi:
Rēzeknes novads – 1,300;
Madonas novads – 0,321;
Varakļānu novads – 0,639 (visi ar „–” zīmi)?
Varbūt 2019.g. bezdarba līmenis:
Latgales reģionā 11,0%, t.sk. Rēzeknes novadā 15,3%;
Vidzemes reģionā 8,1%, t.sk Madonas novadā  7,1%, 
Varakļānu novadā 6,1%?...
Vidējā bruto alga 2019. g. Latgales reģionā bija EUR 751; 
Vidzemes reģionā EUR 860...
Nu nekā, ar visu savu maģistra grādu ekonomikā, nespēju te 

saredzēt Varakļānu potenciālo ekonomisko attīstību Rēzeknes no-
vada sastāvā!

Un vēl vien būtisks aspekts – vietējās identiātes jautājums. Pa-
lūk, kāds 2019. g. ir latviešu īpatsvars: Rēzeknes novadā 58,5%;

Madonas novadā 87,2%, Varakļānu novadā 92,2%.
Var nākt palīgbīskaps Andris Kravalis, Peters Aloizs Ragaušs, 

Viesturs Kairišs, Marika Zeimule kopā ar Daini Mjartānu, Andrejs 
Naglis vai Ieva Zepa, bet mani jūs nepārliecināsiet, ka dzīve Rēzek-
nes novadā mums kļūs labāka! Par valsts institūciju saiknes maiņu 
un tā radīto seku „klapatām” nemaz runāt nevēlos!

Ilga Broka

Atbalstot Varakļānu novada iedzīvotāju vairākuma 
viedokli, t.sk., lauksaimnieku viedokli un intereses, Ma-
donas LLKC birojs gan vērsās pie Latvijas Valsts prezi-
denta,  LR Saeimas, VARAM, gan atbalstīja iedzīvotājus 
protesta akcijā 9. jūnijā. Varakļānu zemnieki vienmēr ir 
bijuši darītāji – aktīvi, zinoši un darbīgi, visas lauksaim-
niecības zemes ir sakoptas, piesaistot ES fi nansējumu 
ir spējuši modernizēt saimniecības konkurētspējīgā lī-
menī.  Atbalstot Varakļānu novada vairākuma viedokli, 
ka viņi vēlas turpmāk savu ekonomisko izaugsmi saistīt 
ar Madonas novadu,  varēju ar lepnumu vērot, kā Vara-
kļānu iedzīvotāji, uzņēmēji, zemnieki cīnās par savu nā-
kotnes izaugsmi – organizēti, vienoti. Tas bija emocionāli 
piepildīts protesta pasākums.  Emocionāli, jo Varakļānu 
iedzīvotāji, uzņēmēji, lauksaimnieki cīnās ar godīgām, 
atklātām metodēm un paņēmieniem. Tāpēc jo īpaši sā-
pīgi, ka Saeimas deputāti, kuri balsoja par Varakļānu 
novadu pievienošanu Rēzeknes novadam, nav spējuši 
vai iespējams nav gribējuši izprast, ko vēlas iedzīvotāju 
vairākums.  Ciniski un neizprotami, ka Saeimas deputāti 
nepārstāv iedzīvotāju intereses, viņu vēlmi stiprināt savu 
labklājību un izaugsmi. 

Cieņā, Aija Vīgnere
Madonas biroja vadītāja
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Ja administratīvi teritoriālajai refor-
mai (ATR) ir simbols, tad tas, bez šau-
bām, ir šis nelielais novads ar trīs tūk-
stošiem iedzīvotāju, kurš atrodas starp 
Rēzekni un Madonu. Tieši par to izvēr-
tušās visemocionālākās cīņas Saeimā. 
Deputāti no visdažādākajām partijām 
strīdējās par trīs tūkstošu varakļāniešu 
identitāti. Kas viņi ir? Latgalieši vai ma-
donieši? Jautājums, kā izrādījās, ir abso-
lūti principiāls.

Cilvēks, kurš šo interesanto reģionu 
zina ne pārāk labi, varētu uzdot loģisku 
jautājumu: bet par ko sevi uzskata paši 
varakļānieši? Vai viņi vēlas pievienoties 
Rēzeknes rajonam? Vai Madonai? Vis-
interesantākais ir tas, ka šāda aptauja ir 
veikta. 84% nobalsojušo varakļāniešu ir 
par pievienošanos Madonai. Tātad - vie-
nos vārtos.

Uzreiz atzīmēšu – ATR īstenošanai 
nav nekādas analītikas, nekādu eko-

9. jūnijs – īpaša diena man un, do-
māju, arī daudziem varakļāniešiem. 
Es sajutos tik saistīta, tik savīta ar savu 
dzimto pilsētu, tās iedzīvotājiem, gan 
manu vecāku vienaudžiem, gan saviem 
vienaudžiem, gan jau savu vienaudžu 
bērniem. Šodien virs manas pilsētas 
virmoja mīlestība, vienotība un saska-
ņa. Man ir jāizmanto šie vārdi, kurus ir 
piesavinājušies politiķi. Es sajutos tik 
lolota savā mīļajā pilsētā... man gribē-
jās samīļot visus, visus, visus, kam nav 
vienaldzīgs novada liktenis, vienalga, 
vai cilvēkiem ir viens vai cits viedoklis 
– mēs visi bijām kopā, kas bija par Ma-
donas novadu, piedalījās aktīvi, kas par 
Rēzeknes novadu pasīvi vēroja, bet mēs 
bijām kopā. Tā sajūta, tik pacilājoša, tik 

nomisko, infrastruktūras vai tamlīdzīgu 
argumentu. Par 99,9% Varakļānu jautā-
jums ir par identitāti. Kaut kādā līmenī 
var saprast Latgales kolēģu aso reakci-
ju – nav patīkami, ja no tevis kāds vēlas 
aiziet. Kaut gan dzīve atkal um atkal at-
gādina – ar varu mīļš nebūsi!

Taču paliek jautājums: vai ir jāciena 
cilvēku brīva izvēle? Konkrēti –Varakļānu 
iedzīvotāju, taču, protams, ne tikai viņu. 
Šajā jautājumā Saeima sadalījās divās 
daļās. Un abu nostāja – nepareiza.

Puse deputātu vai nu izlikās, ka šā-
das varakļāniešu gribas izpausmes nav 
bijis, vai arī apšaubīja tās rezultātu. Tā, 
viens no Jaunās konservatīvās partijas 
deputātiem (turklāt Saeimas atbildīgās 
komisijas vadītājs) paziņoja, ka balso-
jums neskaitās, jo par pievienošanos Ma-
donai nobalsoja tikai 35% varakļāniešu. 
Tagad uzmanību! No 2693 balstiesīgiem 
varakļāniešiem aptaujā piedalījās 1108. 

No tiem 933 jeb 84% no balsojušajiem 
bija par pievienošanos Madonai. Nācās 
norādīt „konservatoram”, ka pēc viņa 
paša metodikas iznāk – valdošā koalīcija 
ir neleģitīma, jo par to veidojošajām parti-
jām balsoja tikai 31% Latvijas pilsoņu. Bet 
par viņa pārstāvēto partiju konkrēti – tikai 
7%. Viņš apvainojās un piedraudēja par 
mani sūdzēties ētikas komisijā.

Otra puse deputātu aicināja balsot 
atbilstoši varakļāniešu paustajai gribai. 
Taču āķis ir, lūk, kur. Attiecībā pret ci-
tiem novadiem tie paši deputāti aicinā-
ja neņemt vērā iedzīvotāju viedokli vai 
arī vienkārši to ignorēja. Kā zināms, ir 
gadījumi, kad ministrs Pūce pat aktīvi 
pretdarbojās mēģinājumiem noskaidrot 
iedzīvotāju viedokli. Tautā to sauc par 
liekulību.

Līdz kādai demokrātijai, līdz kādai 
saskaņai sabiedrībā mēs nonāksim, ja 
necienīsim cilvēku brīvu izvēli?

Vjačeslavs Dombrovskis, deputāts
„Cīņa par Varakļāniem”: Quo Vadis?

vienreizīga, tik vienota... līdz plkst. 16.00 
palika tikai „pīci, pīci”. Sirreāli, nereā-
li, piesmieti... Deputāti, ko arī es esmu 
ievēlējusi pildot „pilsoņa” pienākumu.... 
Deputāti, kuri „iedziļinoties"” saprot, ka 
aptaujā ir piedalījušies tikai 41% iedzī-
votāju, tātad tas nevar būt leğitīmi, bet 
„neiedziļonoties” aizmirst, ka arī Saeima 
ir ievēlēta ar līdzīgu balsstiesīgo vēlētāju 
procentu, bet Saeima ir leğitīma, viņi var 
spriest par cilvēku likteņiem.... Ir aizmirs-
ta Satversme, deputāti ir aizmirsuši savā 
augstprātībā demokrātijas principus un 
savus pienākumus pret tautu. Tauta ir 
pārvērtusies par 51 deputāta politisko 
kalpu. Kāpēc tieši par 51? Vai priekš pā-
rējiem palika žēl naudas? Tad man ienā-
ca prātā Janīnas Kursītes-Pakules vārdi 

(viņa gan laika tad vēl nebija deputăte) 
par lēmumu pieņemšanu Saeimā – mel-
nā naktī notiek melni darbi... tad kāpēc 
gan neizmantot? Līdz ar to es melnā 
naktī parakstījos par 13. Saeimas atlai-
šanu. Velna duča Saeima savu ciparu ir 
attaisnojusi... Es atcerēšos visu deputā-
tu darbus – mana atmiņa un arī manu 
līdzcilvēku atmiņa nav īsa, kā to kādreiz 
teica nu jau izbijušais politiķis. Aicinu 
arī pārējos varakļāniešus un arī citu pie-
smieto novadu iedzīvotājus – parakstā-
mies par šīs Saeimas atlaišanu, labāk 
jau nekas nebūs, to jau mēs zinām, bet 
būs savādāk, un varbūt mēs kopā visi 
varēsim atlikt ATR un dzīvot pašreizējos 
superīgajos savos novados!

Līga

Pēc tam, kad 1940. gada 17. jūnijā 
neatkarīgo Latvijas Republiku okupēja 
sarkanā armija un nodibinājās padomju 
vara, pagastu un pilsētas valdes sāka 
dēvēt par izpildkomitejām. Par Varakļā-
nu pagasta izpildkomitejas priekšsēdē-
tāju tika iecelts Vladislavs Sondors, par 
pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāju 
– Breiņins.

Pilsētā un pagasta teritorijā tika di-
bināti sarkanie stūrīši, skolās veidoja 
pionieru un komjauniešu organizācijas, 
lai gan Varakļānu pusē tām bija gaužām 
maz atbalstītāju. Nacionalizēja lielākos 

Latvijas okupācijas laiks
veikalus un Veitmaņiem piederošās dzir-
navas. Muižā ierīkoja mašīnu un zirgu 
iznomāšanas punktu.

Jau no pirmajām padomju varas 
dienām daudzi cilvēki tika arestēti, taču 
vislielākos zaudējumus sagādāja 1941.
gada 14. jūnija izsūtīšanas uz Sibīriju. 
Tās skāra 41 Varakļānu pilsētas un pa-
gasta iedzīvotāju. No Stirnienes pagasta 
izsūtīja 17, no Barkavas pagasta – 45 
cilvēkus.

Pieminot izsūtītos, šogad 14. jūnijā 
Stirnienē pie dzelzceļa stacijas uzstādī-
tā piemiņas akmens notika pasākums, 

kurā piedalījās Varakļānu domes priekš-
sēdētājs Māris Justs, vīru vokālā grupa. 
Dziļi emocionālais Lolitas Eriņas stāstī-
jums par mammas Anastasijas Dūdas 
ģimenes izvešanu uz Sibīriju aizskāra 
ikviena klausītāja sirdi un dvēseli. To ne-
var aizmirst!

Izmantoti materiāli no grāmatas „Va-
rakļāni un varakļānieši”, Jānis Piļpuks 
„Okupācijas un kara laiks”. 56.lpp.

A. Jaunzeme
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Jauku, saulainu un drošu vasaru! 
Varakļānu bērnudārza 

mazo Sprīdīšu mācību gads 
nu jau ir noslēdzies. 

Pēc jaunās kompetenču 
programmas Bērnu sasniegu-
mi ir novērtēti. Visi bērni, kuri 
regulāri apmeklēja pirmsskolu, 
ir apguvuši  mācību vielu savā 
vecumposmā un ir gatavi star-
tēt uz nākamo posmu. Lai arī 
attālināti noslēdzās šis mācību 
gads, bērniem, kuri nav nāka-
mie pirmklasnieki, cerēsim, ka 
nākamais gads būs atkal re-
dzēšanās un darbošanās gads 
bērnudārzā.

Pašiem lielajiem bērniem 
– nākamajiem skolēniem – 
mācību gads bija nedaudz 
pagarināts. Izlaidums  19. jūni-
jā.  Viss ir jauki un skaisti, tikai 
skumji, ka nākamie pirmklas-
nieki, kuri nu tik februārī bija 
sākuši uzņemt zinību lidojumu 
un cerējuši uz aizsāktajiem lie-
lajiem grupas projektiem un 
projektu realizāju, pēkšņi bija 
viss jāpārtrauc – sapņi apstā-
jās nesasniegti. COVID.

Sākumā nebija viegli – ne 
ko saprast, kā jārīkojas, ne kā 
ko darīt. Lai bērni turpinātu 
apgūt zināšanas, skolotājas at-
tālināti lūdza palīgos vecākus, 
vecākos brāļus vai māsas, lai 
bērni apgūtu zināšanas, turpi-
nātu pilnveidoties un sagatavo-
ties skolai. Nākamie skolēni ir 
sasnieguši gala mērķi – zinību 
novērtējums ne visiem bēr-
niem ir objektīvs, bet izziņu 
par pirmsskolas programmas 
apgūšanu saņem visi un Izlai-
dums. 

Kompetenču programmai 
ir tāds interesants zemteksts ar 
atslēgas vārdiem 

SISTEMĀTISKUMS
REGULARITĀTE
PIERADUMS
NEPIECIEŠAMĪBA
NEATLAIDĪBA u.c
- ZINĀŠANAS, GANDARĪJUMS PAR 

PAVEIKTO –
Skolotājām, vadot un organizējot 

bērnus grupā, ir nepieciešama vecāku 
gan tieša, gan netieša palīdzība. Vecāki, 
regulāri bērnu atbalstot, stimulējot un po-
zitīvi novērtējot, rada bērnam pieradumu, 
nepieciešamību  un vēlmi iepriecināt vecā-
kus, kas ir nepieciešamība, lai bērns piln-
veidotos un attīstītos. 

Savukārt pieradums pie pozitīva no-

vērtējuma un stimulācija radīt un apgūt 
labāk, veido bērnam neatlaidību, kas rada 
bērnam sistemātiskumu. Gala rezultāts 
– zināšanas un gandarījums par paveik-
to – bērnam un vecākiem – šādi izskatās 
atgriezeniskā saite. 

Skolotājām bez vecāku netiešas un 
tiešas palīdzības nav iespējams bērnam 
iemācīt neieradinātas lietas; 

* rītos, ienākot pirmsskolas teritorijā, 
visiem darbiniekiem jāsaka LABRĪT; 

* pirms ieej telpās, ir jānoslauka kā-

jas,
* jāievēro personīgā higiēna un līdzi 

jābūt nepieciešamajiem piederumiem,
* rokas jāmazgā ar ziepēm un akurāti,
* apģērbam un mīļmantiņām jābūt tī-

riem un akurātiem,
* jāievēro drošība uz ceļa, pie ūdens, 

sabiedriskās vietās,
* jāievēro pieņemtās uzvedības nor-

mas kultūras pasākumos, uz ielas un vis-
pār jebkurā sabiedriskā vietā.

turpinājums 8. lpp.
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turpinājums no 7. lpp.

Bērns ir vecāku spogulis.
Lai bērns augtu vesels, gudrs, atsau-

cīgs un pozitīvi domājošs, vecākiem ir jā-
būt  kā paraugam. Bērns mācās un gūst 
pieredzi darbojoties un apgūstot jaunas 
iemaņas tieši ģimenē. 

Uzsākot kompetenču programmas 
apgūšanu, grupās vairāk tika  pievērsta 
uzmanība pašapkalpošanās jomā – lielā-
kie bērni paši sev izvēlas porcijas lielumu, 
pēc savām vēlmēm to papildinot (uzlabo-
jas apetīte), paši izvēlas dienas apgūsta-
mā uzdevuma  piedāvātos variantus, paši 
izvēlas uzdevuma veikšanai nepiecieša-
mos darba rīkus, iekārtojas darbam, sa-
kārto savu darba vietu, paši secīgi ģērbjas 
– skolotājas tikai dod norādes par veicamo 
uzdevumu un pārrunā par šī uzdevuma ne-
pieciešamību. Regulāri darbojoties, bērnā 
rodas pieradums un nepieciešamība pēc 
kaut kā jauna – izzināšanas, izgaršošanas, 
sajušanas, redzēšanas – izveidojas griba 
un nepieciešamība.  

Lai mazais justos laimīgs, pašapmie-
rinātības primārā vajadzība ir sāta sajūta. 
Bērni bieži dārziņā apliecina, ka negar-
šo dažādi ēdieni – tos pat nepagaršojot. 
Grupiņā skolotājas, lai atrisinātu šo prob-
lēmu, kā uzdevumu izvirza tēmu „Vese-
līgs ēdiens” un kopā ar bērniem gatavo 
„negaršīgos ēdienus”. Pēc nodarbības 
izrādās, ka šis ēdiens, kopā gatavotais, 
izrādās ne tikai garšīgs, bet arī veselīgs. 
Vecāki – gatavosim kopā ar bērniem –  vā-
rīsim putras, gatavosim dažādus saldos 
ēdienus un salātus. Ja bērns pats piedalās 
gatavošanā, tad ēdiens noteikti būs garšī-
gāks un bērnam būs pieredze par ēdienu 
dažādību.

Mēs pasaulē vērtīgi ar to, ar ko mēs 
atšķiramies no citiem, tāpēc audzinām un  
veidojam vērtības un pieredzi bērnos ģi-
menē, pēc ģimenes tradīcijām, ieraduma 
un vērtībām, lai bērnos redzētu to, ko paši 
gribam viņos ieraudzīt. Skolotājas nevar 
iemācīt bērnos nepieradinātas un nekop-
tas bērnu  vēlmes gribu un citas īpašības, 
ja ģimenē par to neaizdomājas. 

Noslēdzoties mācību gadam, gribas 
lielu paldies teikt ģimenēm, kuras lielu 
uzmanību pievērš savu bērnu pilnveido-
šanai, attīstībai, pieradumam, pozitīvai no-
vērtēšanai, atbalstīšanai. Šogad ar lieliem 
plāniem uzsāka darbu Iestādes padome 
ar priekšsēdētāju Ivetu Sondori un viet-
nieci Lienīti Kondratoviču. Izdevās realizēt 
pusi no iecerētā – Latvju zīmju papildinā-
šana, Ziemassvētku organizēšana, Talantu 
konkurss. Milzīga pateicība padomes sa-
stāva vecākiem, metodiķei, skolotājiem un 
visiem iestādes darbiniekiem par ieguldīto 
darbu. Ceram uz tālāku sadarbību un ne-
pabeigto ieceru realizāciju. 

Iestādes padomes priekšsēdētāja Ive-

ta Sondore: Liels prieks par lielisko komu-
nikāciju darbiniekiem ar vecākiem, paldies 
par kopīgo darbu bērnu izaugsmē un attīs-
tībā. Paldies par plašo pasākumu un aktivi-
tāšu dažādību. Lai tik pat lieliska sadarbība 
arī turpmāk! Lai arī vecākiem liela interese 
līdzdalība bērna ikdienas dzīvē.

Pirmsskolas kolektīva darbinieki izvēr-
tējot 2019/2020 mācību gadu: 

Logopēde Katrīna Spridzāne: Šis mā-
cību gads ir bijis ļoti neierasts, tomēr gan 
darbs klātienē, gan attālināti norisinājās 
sekmīgi. Šis laiks deva lielisku iespēju – 
papildināt metodisko bāzi logopēdijā. Lie-
lu paldies varu teikt tiem vecākiem, kuri ie-
saistījās  attālinātajā mācību procesā, tiem, 
kuri sniedza atgriezenisko saiti. Sadarbība 
ar kolēģiem nesagādāja problēmas, tieši 
otrādi, no kolēģiem vienmēr var saņemt 
milzīgu atbalstu, dalīties pieredzes apmai-
ņā. Paldies Jums! Perspektīvā, nākamajā 
semestrī, vēlētos nostiprināt veiksmīgu sa-
darbību ar vecākiem, jo valodas korekcijas 
procesā būtu vērojama daudz pozitīvāka 
dinamika, ja vecāki vairāk iesaistītos sadar-
bībā, ieklausītos  logopēda ieteikumos un 
savu iespēju robežās palīdzētu bērniem arī 
mājās. Vēlu mums visiem izturību un veik-
smīgu nākošo, 2020./2021. mācību gadu!

 
Ābolīša grupas skolotājas Natālija, 

Ilze: Paldies vecākiem, ka ieklausījāties 
savos bērnos un ieguldījāt darbu bērnu 
izglītošanā, audzināšanā un  ieklausīšanā. 
Sadarbojoties mēs daudz labāk spējām 
sasniegt iecerēto, kā arī bērnam devām 
iespēju sajust drošības sajūtu. 

Taču, cienījamie vecāki, esiet vienoti, 
pieklājīgi, saprotoši, uzmanīgi pret savu 
bērnu un nebaidieties viņam pateikt “nē”. 
Nepieļaujiet, ka bērns jums diktē savus no-
teikumus, noslēdziet ar bērnu vienošanos 
par noteikumiem un to izpildi, jo pieaugu-
šais esat jūs un jūs esat atbildīgi par sava 
bērna veselību, drošību un audzināšanu. 

Mākonīšu grupas skolotāja Marta: Ne-
parastu notikumu gads. Darbīgi, zinātkāri 
bērni. Prieks par bērnu izaugsmi. Attālinā-
tās mācības, tik dažāda vecāku attieksme 
pret to. Citi atsaucīgi, citi noraidoši, daži 
izvairās no kontaktēšanās.

Novēlējums vecākiem – mīliet savus 
bērnus, iedrošiniet, atbalstiet un esiet atbil-
dīgi par viņu audzināšanu un izglītošanu.     

Kāpēcīša grupas skolotāja Lilita: Pal-
dies vecākiem par atbalstu mācībās, jo 
izglītības kvalitāte ir atkarīga ne tikai no 
pedagoga, bet arī no attieksmes ģimenē, 
vecāku pozitīva vērtējuma, atbalsta, palī-
dzības. 

Saulēniņu grupas skolotāja Madara: 
Aizvadīts viennozīmīgi neparastākais mā-

cību gads. Pirmo pirmsskolas pedagoga 
darba desmitgadi noslēdzu ar lepnu gan-
darījuma sajūtu par paveikto un mērķtiecīgi 
iecerēto turpmākajai darbībai. Sadarbībā 
ar kolēģiem, bērniem un vecākiem jopro-
jām tiek gūtas jaunas atziņas un pieredze. 
Šogad vairāk prieks par vecāku atsaucību 
un ieinteresētību bērnu attīstībā, savas kā 
vecāku būtiskās lomas apzināšanās bērnu 
audzināšanā. Pozitīva iezīme – darbojoties 
preventīvajās nodarbībās pret vardarbību, 
ka bērni apzinās un izprot situāciju, un 
arvien vairāk vecāku to atzīst par aktuālu 
problēmu. Turpmāk vēlētos vēl pārliecino-
šāku komunikācijas veidošanu, lai droši 
un atklāti izrunātu jebkuru situāciju, kas 
satrauc vai mulsina. Vienmēr esmu gatava 
atklātai sarunai, jo tikai tā mēs problēmas 
varam atrisināt un virzīties uz attīstību. Īg-
ņošanās un aizvainojums mums tikai trau-
cē! Esam brīvi, atklāti un komunikabli! Uz 
veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!

Saulēniņu grupas skolotāja palīgs Āri-
ja: Interesanti un daudzi novērojumi bērnu 
izaugsmē. Patīkams prieks ir tad, kad ve-
cāki priecājas par bērna pirmajām pārva-
rētajām grūtībām un apgūtajām prasmēm. 
Bieži novēroju vecāku aklo mīlestību, kas 
ikdienā traucē bērnam pilnveidoties, attīs-
tīties.

Šogad strādāju kopā ar skolotājām 
Ingu un Madaru. Es priecājos, ka mūsu 
kolektīvā ir iejūtīgas, saprotošas, zinošas, 
izglītotas skolotājas. Paldies visiem par sa-
darbību! Lai jauka vasara! 

Metodiķe Aija: Lai veiksmīga vasara. 
Atcerieties, ka viss, ko bērns dara ikdienā, 
ir daļa no mācīšanās. Vienkārši – ņemiet 
par piemēru šos audiologopēda M. Unge-
res ieteikumus. Ja pieņemsiet šos izaicinā-
jumus, tad aizmirsīsiet vārdus „mācīties”, 
„iemācīties”. Lai veicas! 

Neviens cits nekārtos mūsu sētu, 
mūsu ģimenes jautājumus. Un mūsu nā-
kotne – mūsu ģimene  jāveido mums pa-
šiem kopā ar mūsu bērniem.

Ir veiksmīgi noslēdzies aktīvais darba 
cēliens. Jaunās programmas realizēšanai 
un pirmsskolas attīstībai  ļoti lielu materiā-
lo atbalstu esam saņēmuši no Varakļānu 
novada Domes – PALDIES. Arī turpmāk 
ceram uz sadarbību un atbalstu no paš-
valdības  mazo varakļāniešu nākotnē. Ar 
jauno mācību gadu gaidīsim vecākus, kuri 
uztic mums savus bērnus un līdzdarbojas 
ar jaunu degsmi, atvērti jaunām idejām, 
iecerēm un interesi, lai veiksmīgi palīdzētu 
savam lolojumam. Gaidīsim visus arī jau-
najā mācību gadā. 

Lai visiem veselīgs! Veiksmīgs, drošs 
un saulains  vasaras periods! 

Ilga,
Varakļānu pirmsskolas “Sprīdītis” vadītāja
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Andrejs Svilāns dzimis Varakļānu pa-
gasta Lielstrodos 1968. gada 15. jūnijā.

Andrejam neiznāca mācīties sava 
dzimtā Lielstrodu ciema pamatskolā, jo to 
totalitārā okupācijas režīma darboņi bija 
paspējuši likvidēt jau 1972. gadā.

Viņa skolas gaitas sākās 1975. gadā 
Varakļānu vidusskolā, to absol-
vējot 1986. gadā. Tajā pašā gadā 
viņš uzsāka studijas Latvijas  
Universitātes Bioloģijas fakultātē, 
taču tās tika pārtrauktas sakarā 
ar divus gadus (1987 – 1989 ) il-
gušo dienestu Afganistānā. 

Viņš atceras, ka  „septītajā 
klasē mācoties, jau pārzināju 
retās un aizsargājamās augu 
sugas, kas bija vērojamas mājas 
apkārtnē. Ja mežam draudēja 
izciršana, mēģināju glābt augus, 
tos pārstādot citur. Vidusskolas 
laikā mana mīlestība bija neorga-
niskā ķīmija, bet, tuvojoties sko-
las beigšanai, nosliecos par labu 
bioloģijai un botānikai. Man vien-
mēr interesējusi arī kulinārija. Kad 
skolas beigšanas gadā vajadzēja 
rakstīt, par ko vēlos kļūt, godīgi 
atzinos – ja atestātā būs trijnieks, 
un man tas draudēja ģeometrijā, 
tad mācīšos par pavāru, ja beig-
šu skolu bez trijnieka, studēšu 
bioloģiju. To lasot, skolotāju is-
tabā valdījusi liela jautrība. Par 
pavāru neizmācījos, taču gatavot 
man patīk”.

1993. gadā Andrejs Svilāns 
beidza Latvijas Universitāti, ie-
gūstot biologa, augu fi ziologa 
diplomu, no 2002. līdz 2005. ga-
dam viņš studēja doktorantūrā 
Daugavpils Universitātē.  Savas 
zināšanas viņš ir vairākkārt pa-
pildinājis Humbolta universitātē 
Berlīnē, Vilhelma universitātē 
Bonnā un Lingenā. Andrejs ir 
piedalījies vairākās starptautiskās konfe-
rencēs. 2018. gadā iegūts Latvijas Univer-
sitātes sertifi kāts programmā „Praktiskā 
pedagoģija darba vidē balstītu mācību 
īstenošanai.”  

Darba iemaņas Andrejs Svilāns ir 
krājis, strādādams par skolotāju dendro-
loģijā  Ērgļu profesionālajā vidusskolā un 
Bulduru dārzkopības vidusskolas profe-
sionālās pilnveides izglītības programmā 
„Koku kopšanas darbu pamati”, strādājot 
par Latvijas Dendrologu biedrības eksper-
tu, par laborantu Latvijas Universitātē  un 
Zinātņu akadēmijas nacionālajā botānis-
kajā dārzā par asistentu un biologu, ieņe-
mot direktora amatu Nacionālajā botānis-
kajā dārzā Salaspilī. Visnozīmīgāko darba 

pieredzi un popularitāti Andrejs ir 
ieguvis, strādādams Radio „Brīvā 
Eiropa” raidījumu redakcijā. Latga-
liskajos raidījumos viņš allaž parāda 
kompetenci, ieinteresētību dzimtās 
Latgales materiālajā un kulturālajā 
uzplaukumā. Viņš aizraujas ar foto-
grafēšanu, īpaši uzmanību veltot dzimtās 
puses dabas skatiem un kultūrvēstures 
pieminekļiem. Bez tam A. Svilāns aktīvi 
darbojas arī profesionālās un sabiedriskās 
organizācijās: Latvijas Dendrologu biedrī-
bā, Latvijas malakalogu biedrībā,  Latvijas 
Ainavu arhitektu biedrībā u.c. A. Svilāns 
mājās – Latgalē – jūtas vislabāk. 

Andrejs Svilāns ir autors daudziem zi-
nātniskajiem pētījumiem un publikācijām 

Andrejs Svilāns

Ar mammu Rozāliju  un vecāko 
brāli Jāni.

Ar otrās pakāpes brālēnu Daini Mjartānu.

Vidusskolas atestātu saņemot pēc 11 skolas 
gadiem Varakļānu vidusskolā. Skolas direktore 

Marija Pušmucāne, fonā – vēstures skolotāja 
Antoņina Viļuma.

A. Svilāns 1970to sākumā.

par dendroloģiju, dižkokiem, parkiem, 
skvēriem, dārziem. 

Ar  2019. gada 1. novembri Varakļā-
nu Novada muzeja padomes loceklis, 
draugs, domubiedrs. Andrejs Svilāns ie-
ņem augsto Dabas aizsardzības pārval-
des ģenerāldirektora amatu. Varakļānu 
Novada muzejs sirsnīgi sveic ar jauno ie-
ņemamo amatu. Vēlam veselību, izturību, 
dzīvesprieku!        

Andrejs Svilāns
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CEĻOJUMS  
GRĀMATU  
PASAULĒ

,,Lasīšana – ceļojums bez beigām. 
Garš, pat mūžīgs ceļojums, kura laikā 
cilvēks kļūst maigāks, mīlošāks un humā-
nāks” 

/Nīna George/

Šai dīvainajā pavasarī cilvēkiem tika 
ieteikts krīzes laiku īsināt ar grāmatu la-
sīšanu, bet ilgu laiku nebija iespējama 
lasītāju un visu bibliotēkas grāmatu  tik-
šanās. Nu jau bibliotēka  atvērta klātienes 
apmeklējumiem un gaida savus lasītājus. 
Pēc ilgāka pārtraukuma veikts arī kārtējais 
jauno grāmatu iepirkums, lai būtu saisto-
ša un noderīga lasāmviela.

Jo vairāk labu grāmatu iznāk, jo grū-
tāk izlemt, kuru izvēlēties, jo visām laika 
nepietiks tik un tā. Pienākumu visās dzīves 
jomās daudz, darbs dzen darbu... izlasīt 
gribas vismaz oriģinālliteratūras jaunu-
mus, bet reālā izvēle krīt vien uz dažiem. 
Lai atvieglotu grāmatu izvēli, Murmastie-
nes bibliotēka aicina no 2020. gada 15. 
jūnija līdz 15. decembrim iesaistīties ak-
cijā ,,Ceļojums grāmatu pasaulē”, izlasīt 
ieteiktās grāmatas, veidot norādītajiem 
kritērijiem atbilstošo izlasīto grāmatu sa-
rakstu un akcijas noslēguma pasākumā 
dalīties iespaidos, pārdzīvojumos, grāma-
tu izvēles un lasīšanas pieredzē…

Lai veicas!     
Terēze,

Murmastienes bibliotēkas vadītāja

Leonhards Latkovs-
kis (profesors, izglītības 
darbinieks, vēsturnieks, 
baznīcas vēstures pēt-
nieks) dzimis Kārsavā 
1943. gada 9. jūnijā lat-
galiešu zinātnieka profe-
sora Leonarda Latkovska 
(dz. Varakļānu pagasta 
Bokānos) un Albīnas 
Putāns ģimenē kā cetur-
tais bērns no deviņiem 
bērniem.  Leonhards bija 
tikai gadu vecs, kad ģi-
mene devās bēgļu gaitās 
uz Vāciju, 1950. gadā no-
kļuva ASV. 

Augstāko izglītību ieguvis Džor-
džtaunas universitātē Vašingtonā. Iegu-
vis vēstures maģistra grādu Krievijas un 
Austrumeiropas vēsturē, pēc tam doktora 
grādu Krievijas vēsturē. Ilgus gadus bi-
jis vēstures profesors Hud koledžā ASV. 
Viņš ir vairāk kā 40 zinātnisku rakstu au-
tors. Piedalījies starptautiskās zinātnis-
kajās konferencēs ar referātiem gan par 
Latgali un Latvijas katoļu Baznīcu, gan 
par padomju Gulaga vēsturi. Ir uzrakstī-
jis pētījumu. Baltic Prisoners in the Gulag 
Revolts”. Sastādījis un rediģējis grāmatu 
„Essays on Religion, Faith and Values,” 
kas ir tēva Leonarda Latkovska  seniora 
(1905 – 1991) sakopoti raksti par ticību un 
reliģiju. L. Latkovskis ir arī uzrakstījis He-
lēnas Latkovskas – Vojtuškevičas (Woj-
tuskiewicz) biogrāfi ju, kas publicēta viņas 
atmiņu grāmatā „I Have Lived through 
Hell on Earth – Sixteen Years in Siberia ” 
( Esmu elli jau pārdzīvojusi šinī zemē. 16 
gadi Sibīrijā). 2009. gadā viņš publicēja 
grāmatu par Aglonas vēsturi latviešu un 
angļu valodā. 

L. Latkovskis bija Latgales Pētnie-
cības centra direktors, tīmekļa vietnes 
(www. latgaleresearch.com) par Latgales 
vēsturi un kultūru pārvaldnieks, Gulag Re-
search Press dibinātājs un direktors.

Leonhards Latkovskis
(1943 – 2015) 

Latgales pētnieku saime būs vien-
mēr pateicīga profesoram par viņa pūlēm 
dzimtenes labā – tā, kā viņš to saprata un 
spēja darīt.     

Ar dzīvesbiedri Patrīciju izaudzināja 
piecus bērnus, priecēja četri mazbērni. 

Leonhards Latkovskis aizgāja mūžī-
bā 2015. gada 13. jūnijā Luisvillā, ASV.   
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Logopēda ieteikumi bērna valodas un runas attīstīšanai vasarā
Šis mācību gads gan man kā lo-

gopēdam, gan pārējiem pedagogiem 
un bērnu vecākiem bija neierastāks un 
citādāks nekā ierasts. Valstī pasludinā-
tās ārkārta situācijas dēļ mums visiem 
nācās meklēt alternatīvas, lai turpinātu 
mācīšanas, izziņas procesu attīstīšanu 
bērniem. Lielu paldies saku visiem ve-
cākiem, kas palīdzēja un atbalstīja savus 
bērnus attālinātajā mācību procesā. Tajā 
pašā laikā šis periods atklāja, ka bērna 
attīstība, arī valoda un runa, notiek ne ti-
kai apmeklējot logopēda nodarbības vai 
esot klātesošam PII nodarbībās, bet arī 
mājās, spēlējot un darot sen aizmirstās 
spēles vai lietas, piemēram, „Cirks”, „Ku-
ģīši”, vārdu minēšana, zīmēšana smiltīs 
utt. Izzināt un mācīties var arī esot dabā, 
mājās, pagalmā, mašīnā, veikalā, rotaļu 
laukumā, pastaigu laikā u.c. Galvenais ir 
ļauties radošumam un ķert savu radošo 
domu lidojumus. Vasara ir periods, kad 
bērns vēlas atpūsties un baudīt vasaras 

priekus, bet baudīšanas priekos var ie-
kļaut arī daudz bērna attīstībai veicinošus 
uzdevumus, kas attīstīs vārdu krājumu, 
domāšanu, uzmanību, sīko pirkstu mo-
toriku, koordināciju, iztēli, apgūs krāsas, 
formas, ciparus, burtus utt.

Piedāvāšu dažas idejas un ieteiku-
mus, kuras var izmantot un ņemt vērā, 
darbojoties ar savu bērnu vasarā (gan 
lielākiem, gan mazākiem):

burtu zīmēšana uz muguras vai 
plaukstas, kad jāatmin uzzīmētais 
burts;
burtu izlikšana dabā, pludmalē vai 
citā vietā no ziediem, akmentiņiem, 
smiltīm, skujām, pogām, korķīšiem, 
pupām u.c. lietām;
lielākiem bērniem, dažādu mēles 
mežģu izrunāšana, kas attīsta dikciju

- Četri čemuraini čiekuri.
- Gurķi grozā gurķojas.
- Dīktin dīca dunduriņi.

- Visi vēži vienā virtenē vērti!
- Vesels simts sīku siseņu salstot 

sausos salmos sisina.
-  Jautrais jenots Ješka jautri rotaļā-

jas jaguāra jaunceltnē.
- Vienu rītu ripu situ, citu rītu stibu 

cirtu.

abu smadzeņu pusložu sadarbības 
vingrinājumi (prāta vingrinājumi – 
www.fi zioterapeitiem.lv; pirkstu vingri-
nājumi prātam – www.youtube.com);
dažādu faktūru taustīšana ar aizsie-
tām acīm – smiltis, ūdens, vate, kok-
vilna, zīds, stikls utt.;
dažādu smaržu sajušana ar aizsietām 
acīm – pipari, kanēlis, kafi ja, dilles 
u.c.;
dažādu garšu sagaršošana ar aizsie-
tām acīm – saldu, sāļu, skābu, rūgtu;
dažādu skaņu saklausīšana apkār-
tnē;

Varakļānu vidusskolas skolniecēm 
Laurai Slūkai (11. kl.), Amandai Ikaunie-
cei (9. kl.) un skolotājai Ievai Mozgai aizva-
dītajā mācību gadā bija iespēja piedalīties 
projektā  Debašu Līderu skola, ko organi-
zēja asociācija „QUO Tu domā” sadarbībā 
ar Britu Padomi.

Rudens un ziemas brīvdienās Rīgas 
Ekonomikas augstskolā notika nodarbī-
bas un lekcijas, lai mācītos debatēt, ar-
gumentēt, veidot kritiskās domāšanas 
prasmes. Tās vadīja asociācijas līderi, 
ekonomisti, politologi, augstskolu pasnie-
dzēji  no Latvijas un ārvalstīm, to skaitā 
starptautisko attiecību speciālists Mārtiņš 
Hiršs,  sociālantropologs 
Andris Šuvajevs, vadošais 
informācijas drošības spe-
ciālists Maikls Tīsmaiers no 
Silīcija ielejas. Darba valoda 
– angļu. Mācījāmies izteikt 
savu viedokli strukturētā vei-
dā, veidot pārliecinošus, lo-
ģiskus argumentus, pievērst 
uzmanību ne vien saturam, 
bet arī runāšanas stratēģi-
jām un  izteiksmes  veidam. 

Laura un Amanda da-
lījās savās prasmēs un zi-
nāšanās ar  9., 10., 11. un 
12. klašu skolēniem, kas 
izveidoja savas komandas. 
Varējām rīkot debates mūsu 
skolā, kā arī piedalīties debašu turnīros 
Rēzeknē, Līvānos un Viļānos. Sacentā-
mies ar skolēniem no visiem Latvijas no-

Debašu līderu skola

sija tika atcelta, tā vietā piedalījāmies no-
darbībās tiešsaistē. Pazīstamā žurnālis-
te Inga Spriņģe dalījās pārdomās par to, 
kā atpazīt nepatiesās ziņas un kā to pau-
dējiem neļaut manipulēt ar sabiedrību.
Šajā projektā gūtā pieredze palīdzēs 
mums skaidri un pārliecinoši izteikt 
savu viedokli, būt par domājošiem  un 
aktīviem sabiedrības locekļiem. 

 Asociācijas „QUO Tu domā” mājas 
lapā rakstīts: Mēs vēlamies redzēt Latvi-
ju kā valsti, kurā lēmumi tiek pieņemti, 
balstoties uz spēcīgiem un loģiskiem 

argumentiem.
Ieva Mozga

turpinājums 12. lpp.

vadiem. Rēzeknes turnīrā Amanda tika 
atzīta par 3. labāko jauno debatētāju.
Ārkārtējā stāvokļa dēļ diemžēl pavasara se-
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Mūža vilciens pa gadskārtu sliedēm
Norimis traukties un palicis kluss,
Smilšu kalnā zem dzīvības priedēm
Nu darbi, rūpes un vasaras dus.
 (V. Rūja)

Pieminam mūžībā aizgājušos 
maijā: 

Ināra Pauniņa – 62
Zuzana Taukule – 90

Tatjana Grigorjeva – 58
Nadežda Mišinska – 70

Naglis Kārlis – 89

Tu, Lielais Dievs, ļauj sirdi klusināt
Šai brīdī, kad tā dziļās bēdās skumst,
Ar labiem vārdiem vari mierināt,
Kad gaišai dzīves dienai vakars tumst.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
LAUMAI IKŠEI, māmiņu mūžībā 

pavadot.
Varakļānu Svētā krusta evaņģēliski 

luteriskā draudze

Policija lūdz 
palīdzību

2020. gada 24. martā Varakļā-
nos, pie Kažavas upes tika atrasta 
gāzes pistole. Ja iedzīvotāju rīcībā ir 
jebkāda informācija par gāzes pisto-
les īpašnieku vai pašam īpašniekam 
lūgums sazināties pa telefona numu-
ru 26344303 (Madonas iecirkņa de-
žūrdaļa) vai uz e-pasta adresi dmitrijs.
bogatirjovs@vidzeme.vp.gov.lv.

Valsts policijas
Vidzemes reģiona pārvaldes

Madonas iecirkņa
Kārtības policijas nodaļas inspektors 

D. Bogatirjovs
20200325 094407

Balts eņģelis atnāca sapnī
Un aiznesa tevi sev līdz.
Tai baltajā, baltajā naktī,
Kur nesāp, kur nesalst, kur silts.
 (A. Mūrniece)

Skumju brīdī izsakām visdziļāko 
līdzjūtību sakarā ar lielo zaudējumu un 

esam kopā ar 
Anitu Salenieci un viņas ģimeni, 

vīru pāragri mūžībā pavadot.

Varakļānu novada pašvaldības 
kolektīvs

 

Izsole
Varakļānu novada pašvaldība, reģis-

trācijas Nr. 90000054750, Rīgas ielā 13, 
Varakļānos, rīko pašvaldības mājīpašu-
ma Miera ielā 12, Varakļānos, Varakļānu 
novadā, kadastra numurs 7017 501 0075, 
mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Ne-
kustamais īpašums sastāv no divstāvu 
dzīvojamās mājas bez zemes ar kadas-
tra apzīmējumu 7017 001 0609 008, un 
kopējo platību 315,3 m2, t.sk., dzīvojamā 
platība – 123 m2.

Nekustamā īpašuma izsoles sākuma 
cena – 3810,00 EUR, izsoles solis – 10,00 
EUR.

Visām personām, kuras vēlas reģis-
trēties nekustamā īpašuma izsolei, līdz 
2020. gada 25. jūnijam plkst. 09.00 Va-
rakļānu novada pašvaldības, reģistrāci-
jas Nr. 90000054750, norēķinu kontā Nr. 
LV25HABA0001402041751, AS SWED-
BANK, kods TRELLV22, ir jāiemaksā no-
drošinājuma nauda 381,00 EUR apmērā 
un reģistrācijas nauda 5,00 EUR apmērā. 

Izsole notiks 2020. gada 25. jūnijā 
plkst. 11.00 Varakļānu novada pašvaldī-
bas ēkas 101. kabinetā.

Papildu informācija par izsoli pieeja-
ma pa tālr. 64860840, e-pasts: varakla-
ni@varaklani.lv un interneta vietnē www.
varaklani.lv

Velo noma un
individuālu 
maršrutu 
izstrāde

tel. Nr. 28363580 (Madara)
facebook.com/baltajasmadaras/

Veloserviss tel. Nr.  26478901 (Toms)

turpinājums no 11. lpp.

dažādu augu vākšana kopā ar bēr-
nu, nosaucot augus, pārrunāt, kā tie 
izskatās, aug, salīdzināt pēc krāsām, 
formām;
rokas sagatavošana rakstīšanai – zī-
mēt ar brīvām rokas kustībām čūs-
kveida līnijas uz lielas, biezas lapas, 
piemēram, tapetes; līnijterapija – vilkt 
dažādas līnijas uz lielas lapas; zīmēju-
ma pabeigšana (smiltīs, uz lapas);
noskatīties latviešu multfi lmas un ko-
pīgi ar bērnu pārrunāt redzēto („Pa-
saka par vērdiņu”, „Zelta sietiņš”, 
„Si-Si-Dra”, „Lupatiņu piedzīvojumi”, 
„Zaķīšu pirtiņa” u.c.);
burbuļu, balonu, spalvu, lapu pūšana;
Kāpiet, leciet, rāpojiet, skrieniet, lie-
niet utt;
un vēl daudz citu radošu ideju.

Jāatceras, lai bērnam attīstītos valo-
da un runa, tad noteikti

Attēlo dabas parādību, lietu, zvēru 
skaņas, jo tā bērniņš mācās klausī-
ties;
Spēlē ritmiskas spēles, skaitiet dzejo-
līšus ar kustībām;
Bērna klātbūtnē veidot dialogus ar 
viņa rotaļlietām;
Lasīt pasakas priekšā;
Uzdot jautājumus tā, lai atbilde nav 
tikai JĀ vai NĒ.

Bet pats galvenais – runājiet ar sa-
viem bērniem! Ieklausieties viņos! Darbo-
jieties praktiski, jo fi ziskā attīstība iet roku 
roku rokā ar valodas attīstību.

Lai mums visiem radošu ideju un 
piedzīvojumiem bagāta vasara!

Santa Limonoviča, 
Varakļānu PII „Sprīdītis” logopēde

Rakstā tika izmantoti šādi avoti:
I. Hadaņonoka, L. Hadaņonoka „Kā raisās - 
valodiņa” Rīga, 2014
Cālis.lv- 

Nākošais avīzītes numurs iznāks 
AUGUSTĀ.

 Lai jauka vasara! 

Pārdod smilti, melnzemi, 
dolomīta šķembas ar piegādi 

(šķembām pieejamas dažādas 
frakcijas).

tel: 29219120

2020. gads Nr. 6 (306)

Izdevējs: Biedrība „Varakļõnīts”
Reģistrācijas apliecība Nr. 0639
Rīgas iela 19, dz. 25, Varakļāni, LV-4838
Tālr. 648 66650
Redaktore: A. Jaunzeme, tālr. 26763085
e-pasts: ainajaunzeme@inbox.lv
Iespiests: SIA „Erante” tipogrāfi jā
tālr. 648 60983, 25767030
Tirāža: 420 eks.

Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada pašvaldības atbalstu

SIA „Baltic Akmens” veic 

PIEMINEKĻU IZGATAVOŠANU 
UN UZSTĀDĪŠANU.

Pasūtījumu pieņemšana 
piektdienās, iepriekš piezvanot:

T. 26909999
Varakļānos, Skolas ielā 30

vai darbdienās – Rēzeknē, Rīgas ielā 9


