
Lai dod mums Dievs, ka mūžam varam
Mēs laikmetiem un laikiem garām
Arvienu dzīvā straumē traukt.
Kā sēja nebeidzas un pļauja,
Kā nerimst Daugava un Gauja,
Lai latvji nerimst spēkā augt.
 /L. Breikšs/

Lai sppēkpiilns mmierss uun aatbildīība, rūūūpees paarr droššību 
un veeselībbu ir JJūsu līddzggaitnieeki ikkdddiennas daarboss!
Sveicuu novvada iedzīīvootāājjus Laatvijass RReepubbliikas 
Prokllamēšanass 102. ggaddadiennā!
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs Māris Justs

dod mums Dievs, ka mūžam va
laikmetiem un laikiem garām

enu dzīvā straumē traukt.
ēja nebeidzas un pļauja,
erimst Daugava un Gauja

maram

 

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 
INFORMĒ PAR DARBA ORGANIZĀCIJU

SĀKOT AR 15.10.2020.
pašvaldības administrācijā tiek 

ierobežoti klātienes apmeklējumi.

Klientu apkalpošana, dokumentu pieņemšana un 
izskatīšana tiks nodrošināta elektroniskā saziņā 
un pa tālruni. Izņēmuma gadījumos iespējams 
vienoties ar domes darbiniekiem par klātienes 
tikšanos, tomēr aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu 

klātienes konsultāciju nepieciešamību un 
sazināties galvenokārt telefoniski vai elektroniski. 

Konsultācija klātienē:
1) iepriekš sazinoties;
2) ievērojot Covid-19 ierobežojumus.

TELEFONA NUMURI UZZIŅĀM:
Domes priekšsēdētājs: 29419134
Izpilddirektors: 29285545
Sekretāre: 64860840
varaklani@varaklani.lv

Dievs, svētī  Latviju:
Zemi, cilvēkus, valodu,
Dziesmu un ticību,
Godaprātu un darba tikumu:
uzturi mūs dzīvus,
Dari mūs brīvus –
Garā un pateicībā,
Cilvēka vārda cienīgus
Latviešus
Tēvzemē un pasaulē
                         /Velta Toma/

Varakļānu Novada 
muzejs  apsveic  
Varakļānu pilsētas un 
novada iedzīvotājus
Latvijas republikas 
proklamēšanas dienā! 

Skursteņi.
Kad mājai kūp skurstenis,
Kļūst silti vien redzot.
Tur dūmi ceļas.
Mājā iekšā skaista, sarkana uguntiņa,
Kas silda veco lauku māju.
Tur cilvēks, malka, kaķis un suns,
Tur dzīvība.
Tur Dieviņš mīt!
Ne pilsētas fabrikas tumšais un 
robustais dūmenis,
Bet lauku pirtiņas un bērza slotiņu 
smarža.
Tā sirdi iepriecina un silda.
Drupuši, brukuši,
Karus izdzīvojuši…
Kamēr kūp – dzīvi!
Un bezgala stipri un vareni.
Gadās – mājas vairs nav,
Gadās – saimnieku nav,
Bet skurstenis stāv domīgs un mierīgs.
Ja mājas vairs nav, klusēs tas ilgi...
Kaut stārķu saimei par ligzdas vietu,
Kaut pelei par mitekli,
Pat vaguliņam tas var būt glābiņš.
Un, ja atkal nāks ļaudis,
Skurstenis vairs nebūs kluss!
Cerēs, ka kūpēs līdz mūža galam un sildīs mūs.

Skurstenis kūp! 
Tur cilvēki ir! 

Karīna Vingre 
(6. klases skolniece) 
piedalījās Patriotiskās 
dzejas konkursā „Latvija, 
cik daudz Tev vēlos 
pateikt!” 
Karīna ir laureātu vidū, 
jo viņas dzejolis iekļauts 
skolēnu dzejas grāmatā. 
(rezultātus paziņos 
11. novembrī Preiļu 
Galvenajā bibliotēkā.)
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1.Par valsts budžeta mērķdotāciju 
pedagogu darba samaksai sadali

2. Par saistošajiem noteikumiem 
Nr. 6 „Grozījumi 27.01.2020. saistošajos 
noteikumos Nr. 1 „Par Varakļānu novada 
pašvaldības 2020.gada budžetu””. 

3. Par Murmastienes pamatskolas 
likvidēšanu

1. Ar 2021. gada 30. jūniju likvi-
dēt Murmastienes pamatskolu (reģ.Nr. 
40900004758; juridiskā adrese – Rēzek-
nes iela 1, Murmastiene, Murmastienes 
pagasts, Varakļānu nov., LV-4835).

2. Uzdot Varakļānu novada pašvaldī-
bas izpilddirektoram Ivaram Ikauniekam:

2.1. Izveidot Murmastienes pamat-
skolas likvidācijas komisiju, kas līdz 
30.06.2020. nodod Murmastienes pa-
matskolas materiālās vērtības un fi nanšu 
līdzekļus Varakļānu novada pašvaldībai; 
lietas un dokumentus – glabāšanai valsts 
arhīvā;

2.2. Brīdināt Murmastienes pamat-
skolas direktora p.i. Ingunu Pelši par dar-
ba tiesisko attiecību izbeigšanu sakarā ar 
Murmastienes pamatskolas likvidēšanu.

3. Uzdot Murmastienes pamatskolas 
direktora p.i. Ingunai Pelšei:

3.1. Brīdināt Murmastienes pamat-
skolas pedagoģiskos un tehniskos darbi-
niekus par darba tiesisko attiecību izbeig-
šanu sakarā ar Murmastienes pamatsko-
las likvidēšanu;

3.2. Informēt izglītojamos un viņu 
vecākus par apmācības vietas maiņas ie-
spējām un citiem nosacījumiem sakarā ar 
Murmastienes pamatskolas likvidēšanu;

3.3. Nodrošināt dokumentu sagata-
vošanu un nodošanu valsts arhīvam sa-
karā ar iestādes likvidēšanu.

4. Uzdot Varakļānu novada pašvaldī-
bas izglītības darba koordinatoram Jurim 
Daleckim lēmumu „Par Murmastienes 
pamatskolas likvidēšanu” saskaņot ar Iz-
glītības un zinātnes ministriju un pēc sa-
skaņošanas 10 darba dienu laikā paziņot 

Izglītības iestāžu reģistram.
4. Par Varakļānu novada Attīstības 

programmas 2014. – 2020. gadam darbī-
bas termiņa pagarināšanu.

1. Pagarināt ar Varakļānu novada do-
mes 30.01.2014. lēmumu Nr. 3.14 apstip-
rinātās Varakļānu novada attīstības prog-
rammas 2014. – 2020. gadam darbības 
termiņu līdz 2021. gada beigām.

2. Grozīt Varakļānu novada attīstības 
programmas nosaukumu uz „Varakļānu 
novada attīstības programmas 2014. – 
2021. gadam”.

3. Paziņojumu par Varakļānu novada 
attīstības programmas termiņa pagari-
nāšanu publicēt pašvaldības mājaslapā 
www.varaklani.lv.

5. Par noteikumu „Par Varakļānu no-
vada pašvaldības medību tiesību nomas 
piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu.

6.Par zemes ierīcības projekta „Rīti” 
apstiprināšanu.

7. Par zemes nomu.
8. Par nekustamā īpašuma „Laimiņi” 

sadalīšanu.
9. Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu 

ielā 22-7, Varakļāni, ierakstīšanu zemes-
grāmatā un nodošanu atsavināšanai.

10. Par dzīvokļa īpašuma Rēzeknes 
ielā 4-6, Varakļāni, ierakstīšanu zemes-
grāmatā un nodošanu atsavināšanai.

11. Par dāvinājuma pieņemšanu.
12. Par Varakļānu „Dzīvokļu komunā-

lais uzņēmums” SIA neatgūstamo debi-
toru parādu norakstīšanu.

13. Par daļēja ikgadējā atvaļinājuma 
piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mā-
rim Justam. 

14. Par Ziemassvētku dāvanām.
15. Par naudas balvu piešķiršanu no-

zīmīgās dzīves jubilejās.
16. Par pabalstu krīzes situācijā. 
17. Par dzīvokļa Jaunatnes ielā 1-10, 

Murmastiene, Murmastienes pag., īres 
tiesību izsoli.

18. Par dzīvokļa īres līguma pārtrauk-

šanu.
19. Par Xxxxx Xxxxx izslēgšanu no 

pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautāju-
mu risināšanā reģistra.

20. Par dzīvojamās telpas apmaiņu.
21. Par dzīvojamās telpas piešķirša-

nu.
22. Par sociālo dzīvokļu īri. 
23. Par SIA „Varakļānu veselības ap-

rūpes centrs” pamatkapitāla palielināša-
nu.

24. Par Varakļānu „Dzīvokļu komunā-
lais uzņēmums” SIA pamatkapitāla palie-
lināšanu.

25. Par apbalvojumiem Latvijas Re-
publikas proklamēšanas dienā.

1. Apbalvot ar Atzinības rakstiem:
1.1. Par uzņēmību, entuziasmu, 

radošumu, aktīvu fi nanšu piesaistes ie-
spēju izmantošanu  un Varakļānu vārda 
popularizēšanu  SIA „BROVAR” (reģ.Nr. 
42403047219);

1.2. Par aktīvu veselīga dzīvesveida 
un Varakļānu vārda popularizēšanu un 
sasniegumiem sportā:

- Latvijas čempiona titula ieguvēju 
„Ghetto Football” komandu „Varakļāni”;

- Latvijas 3. līgas Ziemeļaustrumu fut-
bola komandu „Varakļāni”;

1.3. Ar Atzinības rakstiem apbalvota-
jiem pasniegt naudas balvas 200,00 EUR 
apmērā. 

2. Apbalvot ar Pateicības rakstu par 
ilggadēju, apzinīgu un pašaizliedzīgu 
darbu Murmastienes pamatskolā Xxxxx 
Xxxxx;

2.1. X.Xxxxx pasniegt naudas balvu 
50,00 EUR apmērā .

26. Par dzīvokļa īres līguma pagari-
nāšanu.

27. Par grozījumiem Varakļānu vidus-
skolas amatu un mēnešalgu sarakstā.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

I. Broka,
Lietvede

VARAKĻĀNU NOVADA DOMES SĒDE
29.10.2020. Nr.18

Varakļānu novada pašvaldība 
ir īstenojusi projektu „Varakļānu no-
vada grants ceļu pārbūve”.  Projek-
ta  Nr. 19-05-A00702-000033.

Projekta ietvaros ir veikta Va-
rakļānu pagasta ceļa Šķēles – Stirniene 
(1,78 km)  un Murmastienes pagasta 
ceļu: Sārnas – Lielstrodi – Varakļāni (2,32 
km), Murmastiene – Silagals (3,01 km), 
Karolīna – Inčārnieki (0,72 km) pārbūve. 
Pārbūvējamie ceļu posmi tika noteikti pēc 
pašvaldības izstrādātiem kritērijiem, kur 

Īstenots projekts „Varakļānu novada grants ceļu pārbūve” 

par svarīgākajiem faktoriem tika ņemts 
vērā dati par ceļu un ceļam piegulošo te-
ritoriju.

Projekts tika īstenots ar mērķi uzla-
bot Varakļānu novada pašvaldības grants 
ceļu kvalitāti lauku uzņēmējdarbības 

sekmēšanai un sasniedzamības 
nodrošināšanai vietējiem iedzīvo-
tājiem.

Projektā ceļu pārbūvi veica 
SIA „Rubate” un SIA „Krustpils”, 

visu minēto ceļu būvuzraudzību nodroši-
nāja SIA „RoadLat”, autoruzraudzību SIA 
„Projekts EAE”.  

Projekta kopējās izmaksas ir 
930 070,96 euro (ieskaitot PVN), attieci-
nāmās izmaksas 911 111,11 euro, publis-
kais fi nansējums 820 000 euro.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta
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Ar siltiem vārdiem gribas pieminēt 
novadpētnieku, skolotāju, vēsturnieku, 
mākslinieku, Varakļānu pilsētas Goda 
pilsoni, laikraksta „Varakļōnīts” pirmo re-
daktoru Jāni Piļpuku, kuram šā gada 3. 
novembrī apritētu 86 gadi. 

Jānis Piļpuks dzimis Varakļānu pa-
gasta Lielajos Tučos. Mācījies Lucānu sā-
kumskolā un beidzis Nagļu septiņgadīgo 
skolu. 1949. gadā iestājies Rēzeknes pe-
dagoģiskajā skolā. 1953. gadā pabeidza 
šo mācību iestādi, iegūstot sākumskolas 
skolotāja kvalifi kāciju.

Pirmā darbavieta bija Rēveļu septiņ-
gadīgā skola Gaujienas rajonā. Seko die-
nests armijā, darbs Viļānu septiņgadīgajā 
skolā. 1957. gadā uzsāk dzīves un darba 
gaitas Varakļānos. Sākumā strādā Vara-
kļānu internātskolā, pēc tam vidusskolā.

1957. gadā iestājas LVU Vēstures un 
fi loloģijas fakultātes neklātienes nodaļā. 
1962. gadā studijas pārtrauc, bet pēc 14 
gadiem atjauno un 1982. gadā to beidz 
ar diplomdarbu „Varakļāni un Varakļānu 
novads no 18. gs. līdz mūsdienām”. Stu-
diju laikā ir radusies interese par novad-
pētniecību.

Varakļānu vidusskolā pasniedza zī-
mēšanu, rasēšanu, vēsturi. Zināšanu pa-
pildināšanai apmeklēja Tautas tēlotājas 
mākslas studiju Madonā, ko vadīja māks-
linieks Jānis Simsons. Pārsvarā apguva 
klusās dabas un ainavu glezniecību. Jā-
nis Piļpuks pedagoģiskajā darbā aizvadī-
ja 45 gadus.

1991. gadā, kopā ar citiem barikāžu 
dalībniekiem, piedalījās janvāra notiku-
mos Rīgā. No 1994. gada līdz 1997. ga-
dam viņš bija Varakļānu pilsētas domes 
deputāts. Viņš bija novada laikraksta „Va-
rakļōnīts” izveidošanas idejas autors un 
pirmais redaktors. Vairākus gadus bija 
Varakļānu pils pārvaldnieks un rūpējies 
par tās atjaunošanu. 1997. gadā izvei-
doja Varakļānu novada muzeju un sācis 
Varakļānus popularizēt kā vienu no tūris-
ma objektiem Latvijā. No 2004. gada bija 
Varakļānu Novada muzeja padomes un 
krājuma komisijas loceklis.  

„Varakļōnīša” lasītājiem piedāvājam 
interviju ar skolotāju Jāni Piļpuku, kura 
notika pirms vairāk nekā 25 gadiem. 

/No Varakļānu vidusskolas avīzītes 
„Hello”  materiāliem, Nr. 2 (gads nav zi-
nāms), intervēja skolniece Dace/ 

Kur Jūs mācījāties? Vai mācības - 
viegli padevās? Kāds bija mīļākais mācī-
bu priekšmets?

 1949. gadā pabeidzu Nagļu 7-gadī-
go skolu. Pats gribēju kļūt par mežkopi, 
taču vecāki tam nepiekrita, jo mežkopī-
bas tehnikums atradās tālu no mājām, 
bet satiksme tajos laikos bija ļoti slikta. 

Cilvēks ar plašu sirdi – Jānis Piļpuks (1934 – 2009)

pilnveidoties. Visnepatīkamāk man paš-
reiz strādāt ar bērniem manu mazbērnu 
vecumā. 

Vai jaunībā bieži sapņojāt? Par - 
ko? Vai viss piepildās?

Jaunībā sapņoju kļūt par šoferi, šis 
sapnis ir arī piepildījies. Vispār uzskatu 
sevi par sapņotāju, nevis reālistu. Bez 
šaubām, sapņi reti kad piepildās. 

Vai viegli atrast kontaktus ar ci-- 
tiem?

Ar cilvēkiem kontaktējos ar grūtībām, 
nemīlu uzturēties sabiedrībā. 

Cik var nojaust, Jūs esat cilvēks - 
ar humora izjūtu, tāpēc ceru, ka seko-
jošos jautājumus uztversiet nenopietni. 
Viss, kas ir mīļākais: krāsa, puķe, ēdiens, 
sievietes ...

Ēdienu ziņā neesmu izvēlīgs. Maz 
lietoju pienu. Uzskatu, ka visas puķes ir 
savā veidā skaistas. 

Sievietes. Nekad nav patikušas ga-
ras, kalsnas un nervozas sievietes.

Mīļākās krāsas kaklasaitē?- 
Kaklasaites krāsas cenšos pieskaņot 

pārējiem apģērba gabaliem. 
Kurš numurs apaviem?- 

Divdesmit sestais ar pusi (26,5).
Cik zvaigžņu debesīs?- 

Esmu par slinku saskaitīt naudu savā 
makā, kur nu vēl zvaigznes...

Kurš putns ātrāk skrien?- 
Domāju, ka čempions ir strauss.

          Materiālus apkopoja – 
Līga Osipova  

Kopā ar sievu Stanislavu, meitām Guntu un Ieviņu pie savām mājām 1997. gadā.

Tajā pašā gadā iestājos Rēzeknes peda-
goģiskajā skolā, kur mācījos 4 gadus un 
kļuvu par diplomētu 1. – 4. klašu skolo-
tāju. Mīļākie priekšmeti bija latviešu lite-
ratūra, vēsture un zīmēšana. Stundās ar 
lielu uzcītību neizcēlos, taču eksāmeniem 
gatavojos ļoti nopietni  (eksāmeni toreiz 
bija divreiz gadā). Esmu studējis arī vēs-
turi LU.

- Vai jaunībā bija kāda aizraušanās? 
Un pašreiz?

Jaunībā aizrāvos ar Džeku Londo-
nu, bet zīmēšanas skolotāja Jakova Be-
ketova iespaidā, kurš bija mācījies Pē-
terburgas mākslas akadēmijā, radās arī 
interese par mākslu, kas saglabājusies 
līdz pat šim laikam. Interese par literatū-
ru pamazām zuda, jo tajā laikā latviešu 
rakstnieki un dzejnieki bija spiesti sace-
rēt slavas dziesmas Staļinam, partijai, un 
tautu draudzībai. 

   Patreiz mana lielākā aizraušanās ir 
Varakļānu novada vēstures pētīšana. Par 
šo tematu vācu materiālus savai grāma-
tai. Esmu publicējis dažus humoristiskus 
dzejolīšus rajona laikrakstā. 

Darbs skolā. Vai ilgi strādājat? - 
Vai ir grūti?

      Pirmā darba vieta man bija Gau-
jienas rajona Rēveles 7-gadīgā skola. 
Šajā skolā nostrādāju tikai dažus mēne-
šus, kur mācīju fi zkultūru un krievu va-
lodu. Skolā esmu nostrādājis 39 gadus. 
Skolotāja darbs ir grūts un nepateicīgs, 
bet varbūt vērtīgs ar to, ka liek pašam 
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Bāriņtiesa konsultācijas sniedz at-
tālināti pa tālruni 64860841, 27790011 
vai e-pastu barintiesa@varaklani.lv

Iesniegumus un citus doku-
mentus aicinām sūtīt pa pastu, iesniegt 
elektroniski vai nogādāt pašvaldībā, kur 
ir speciāli izvietota pastkaste dokumentu 
attālinātai iesniegšanai.

Izņēmuma gadījumi, kad bāriņ-
tiesa veiks nepieciešamās darbības nor-
matīvajos aktos noteiktajā apjomā, ir si-
tuācijās, kad ir aizdomas par bērna vese-
lības un dzīvības apdraudējumu ģimenē.

Ārkārtas situācijas periodā bā-
riņtiesas lietas tiks izskatītas sēdē bez 
lietas dalībnieku piedalīšanās, izņemot, 
lietās par bērna aizgādības tiesību pār-

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī 
lūdzam Varakļānu novada iedzīvotājus 
nekavējoties informēt bāriņtiesu, ja ir 
zināmi gadījumi, ka pašvaldībā ir bērni:

kuru vecāki ir izbraukuši ārpus 
valsts un bērni atstāti vieni (visdrīzāk pus-
audžu vecuma);

kuri valstī noteikto iebraukša-
nas ierobežojumu dēļ šobrīd atrodas 
tuvinieku aprūpē bez likumiskas pār-
stāvības;

kuru vecākiem ir jāatrodas 
pašizolācijā un nepieciešams atbalsts 
ar īslaicīgu uzturēšanās vietu bērniem;

kas līdz 7 gadu vecumam ir 

atstāti vieni vai bērna, jaunāka par 13 
gadiem, klātbūtnē.

Informējam, ka situācijā, ja vecāki 
neilgu laika periodu (kas nepārsniedz trīs 
mēnešus) ir spiesti atstāt bērnu citas per-
sonas aprūpē, ir iespēja izdot pilnvaru 
bērna pārstāvībai attālināti, izmantojot 
Latvijas notāru pakalpojumus neat-
karīgi no tā, kurā valstī vecāks šobrīd 
atrodas – https://www.latvijasnotars.
lv/articles/latvijas-notaru-pakalpojumi-
pieejami-attalinati-iepazistiet-digitala-
kos-no-tiem.

Vienlaikus uzsverams, lai video-
konsultācija varētu notikt, nepieciešams 

Bāriņtiesas darbība ārkārtējās situācijas laikā
derīgs eParaksts. Citi nosacījumi video-
konsultācijas notikšanai skatāmi - https://
www.latvijasnotars.lv/pages/nosacijumi-
videokonsultacijas-norisei.

Svarīgi ikdienas organizēšanai!!! 
Ņemot vērā situāciju ar izglītības iestāžu 
slēgšanu, kā arī ierobežojumiem atstāt 
bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs, 
atgādinām Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 24. panta sestajā daļā noteikto – 
vecākiem vai personai, kuras aprūpē 
bērns nodots, ir pienākums neatstāt 
bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez 
pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 
13 gadiem, klātbūtnes.

Varakļānu novada bāriņtiesa valstī izsludinātajā ārkārtas situācijas 
periodā apmeklētājus klātienē nepieņem!

traukšanu vecākiem. Aicinām procesa 
dalībniekus paskaidrojumus un pierādīju-
mus lietā iesniegt rakstiski. Ja administra-
tīvā procesa dalībnieki nepiekrīt, ka lieta 
tiek izskatīta bez viņu piedalīšanās sēdē, 
tad lūdzam par to informēt rakstiski, un 
lietas izskatīšana tiks atlikta.

Bērna aizgādības tiesību pār-
traukšanas jautājumos, ierodoties uz 
bāriņtiesas sēdi klātienē, personai būs 
jāparaksta apliecinājums, ka pēdējo divu 
nedēļu laikā nav apmeklētas Covid-19 
skartās valstis vai teritorijas (atbilstoši Ve-
selības ministrijas publiskotajai informāci-
jai), nav bijis kontaktā ar Covid-19 sasli-
mušajiem vai kontaktpersonām (cilvēks, 
kurš ir bijis tiešā vai netiešā kontaktā ar 

infekciozu personu vai uzturējies epidē-
mijas perēklī un kuram ir bijusi iespēja 
infi cēties).

Par notariālajām darbībām bāriņ-
tiesā

Varakļānu novada bāriņtiesa valstī 
izsludinātajā ārkārtējās situācijas periodā 
apliecinājuma pakalpojumus (kas pielī-
dzināmi notariālajiem pakalpojumiem) 
sniedz ierobežotā apmērā. Bāriņtiesā 
ir iespējams sagatavot un apliecināt 
pilnvaras, kuru saturs ir saistīts ar iedzī-
votāju steidzamu iztikas līdzekļu saņem-
šanas organizēšanu, veselības jautājumu 
risināšanu, sociālo pakalpojumu nodro-
šināšanu vai ārkārtējas krīzes situācijas 
risināšanu. 

DIEVKALPOJUMU 
KĀRTĪBA
VARAKĻĀNU BAZNĪCĀ
DECEMBRĪ
3.12.  plkst 17.00 svētā stunda, 
sv. Mise plkst. 18.00
4.12. – pirmā mēneša piektdiena
plkst. 8.00 – Vissv. Sakramenta 
adorācija
plkst. 9.00 – sv. Mise. 
8.12. VISSV. J. MARIJAS 
BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS SVĒTKI
 plkst. 10:00  Vissvētāka Sakramenta 
adorācija
sv. Mise plkst.11.00 un 18.00 
Adventa svētdienās svētā Mise plkst. 
9.00 un 11.00, 
darba dienās plkst. 8:00  (pirmdienās, 
trešdienās, sestdienās līdz 16. 
decembrim  rītausmas sv. Mise 
Dievmātes godam)

Viss satumst, viss izgaist un gājiens 
ir galā,
Lai cik arī cilvēka dzīvības žēl,
Jo likteņa grāmatai vāki ir vaļā,
Neviens nevar zināt, cik lappušu tai.
 /J. Tabūne/

Pieminam mūžībā aizgājušos 
oktobrī: 

Daneiviss Viljams Zeps – 16
Martins Sparāns – 17

Jāzeps Zeps – 68
Miervaldis Radziņš – 79
Roberts Sprūdžs – 81
Leontīna Strode – 82
Kārlis Skuruls – 82
Paulina Cakule – 91

(septembra numurā pareizi jābūt 
Elza Juška – 70)

No atmiņām palika starojums
Maigs kā saulrieta pēdas....
Turp, kur aizgāji tu, apstājies laiks,
Norima sāpes,rūpes un bēdas.
Mēs, bijusī senioru deju kopa 

“Vēlziedes”, izsakām līdzjūtību 
Leontīnes Strodes 

piederīgajiem.

Tu katram viena, tikai viena,
Kā pie saules, kurai bērni turas klāt.
Tāpēc ir tik grūti, skujām birstot,
Uz mūžu zemei Tevi atdot, Māt!
                          /K. Apškrūma/

Skumju brīdī esam kopā ar 
Ēvaldu un Arvīdu Strodiem, 

mammu mūžībā pavadot.

Kosmonautu ielas 13 
kāpņu telpas kaimiņi. 
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Šā gada vasarā projekta „Rīgas un 
Kosmonautu ielu posmu pārbūve" ietva-
ros tika izbūvēta siltumtrase, kas savieno 
Rīgas ielas daudzdzīvokļu mājas ar Jau-
natnes ielas kurtuvi. Projekta īstenošanas 
darbi nedaudz kavējās, rezultātā vēl ok-
tobrī daudzi dzudzīvokļu nami apkurei ne-
bija pieslēgti, radot iedzīvotāju pamatotu 
neapmierinātību. Lūdzu Varakļānu „Dzī-
vokļu komunālā uzņēmuma" SIA pārstāvi 
atbildēt uz iedzīvotāju interesējošiem jau-
tājumiem:

- Kādi priekšnoteikumi un darbi 
bija jāveic, lai šī kurtuve varētu kvalita-
tīvi apkalpot lielāku māju apsildīšanas 
skaitu? Kas izdarīts un kādi darbi vēl 
jāveic?

Viss, kas nepieciešams, lai katlumāja 
kvalitatīvi apgādātu mājas ar siltumu, tika 
nodrošināts un ir izdarīts. Jaunais siltuma 
vads ir veiksmīgi savienots ar Rīgas ielas 
centrālās siltumapgādes siltumtīkliem. 

-Ir novembris, bet Rīgas ielas 
daudzdzīvokļu nami vēl joprojām regu-
lāri nesaņem siltumu. Kāpēc? Kad gai-
dāms siltuma apgādes uzlabojums?

Trase ir gara un tās atgaisošana no-
tiek caur dzīvokļu mājām. Jāizlaiž liels 
daudzums ūdens, lai no visas trases izietu 
gaiss, savādāk nav iespējams nodrošināt 
vienmērīgu un pastāvīgu siltuma apgādi 
patērētājiem.  

1. problēma: apkures katliem jaudas 

AKTUĀLA INTERVIJA
ir pietiekoši, bet pienācīgi netika aprēķi-
nāta cirkulācijas sūkņu jauda. Šobrīd tiek 
rasts risinājums jaudas nodrošināšanai.

2. problēma: centrālajos siltumvados 
izveidojušās nogulsnes, uzsākot apkures 
sezonu, trašu pildīšanas un spiediena re-
zultātā, skalojas un veido aizsprostus visu 
iekārtu fi ltros un siltummainī, kas ir galve-
nā iekārta siltuma padošanai trasēs. Tas 
apgrūtina ūdens caurplūdi. Kopš apkures 
sezonas sākuma siltummainis katlu mājā 
skalots jau 2 reizes. Šāda procesa nodro-
šināšanai nepieciešams apturēt katlu dar-
bību. Regulāri tiek tīrīti fi ltri.

- Varakļānu kultūras nams nav pie-
slēgts siltuma apgādei. Kādas iespē-
jas, ka tā tiks pieslēgta?

Komunālais uzņēmums var pieslēgt 
ēku siltumapgādei, bet bojājumi ir kultūras 
nama iekšējās siltumapgādes komunikā-
cijās, kas neļauj pieslēgt siltuma padevi. 
Iekārtu funkcionētspējas nodrošināšana 
nav komunālā uzņēmuma pienākumos, 
ēkas īpašnieks lemj par iekārtu labošanu 
vai maiņu. 

- „Ragavas taisa vasarā, ratus – zie-
mā” – tā saka sena tautas paruna. Kādu 
darbi tika veikti vasarā, lai sagatavotos 
ziemas apkures sezonai?

Vasaras sezonā tika veikta apkope 
apkures katliem un visām ar tiem saistī-
tajām iekārtām. Vasarā taisītās ragavas 
mēdz salūzt arī ziemā, respektīvi, uzsākot 

apkures sezonu, nevar paredzēt problē-
mas, kas rodas reālā darbā. 

Uzņēmums risina un konsultējas ar 
speciālistiem par efektīvāku problēmu 
risināšanu. 4. novembrī tika pieaicināts 
speciālists, lai varētu saprast, kāpēc ir tā, 
kā ir. Ar apkures sistēmas apsaisti visi dar-
bi veikti pareizi un kvalitatīvi. Jautājums 
radās par māju individuālo siltumnesēju 
uzstādīšanu, kas ļautu katrai mājai noteikt 
savu komforta temperatūru. Šādas iekār-
tas uzstādīšana mazinātu problēmas ap-
kures sistēmas atgaisošanai gan trasēs, 
gan katrā mājā atsevišķi. Šobrīd atgaiso-
šana notiek caur visu sistēmu, ūdenim cir-
kulējot caur katru siltumnesēju (radiatoru, 
caurulēm). Lielākajai daļai māju ir vien-
cauruļu apkures sistēma, kā rezultātā sil-
tums līdz radiatoriem nonāk jau atdzisis. 
Padomju laikos būvētājās mājās ir šāda 
veida sistēma, jo tas ir ļāvis ietaupīt gan 
līdzekļus, gan laiku(nevajadzēja taisīt du-
bulto cauruļu sistēmu), tāpēc šīm mājām 
tā ir problēma ar siltuma apgādi. 

Uzņēmuma vārdā vēlētos atvainoties 
par sagādātajām neērtībām un pateikties 
par iecietību un sapratni! Un apliecinu, ka 
tiek darīts viss, lai nodrošinātu pilsētā sil-
tumapgādi visiem, netaupot cilvēkresur-
sus un brīvo laiku.

Vitālijs Stikāns,
Varakļānu „Dzīvokļu komunālais 
uzņēmums” SIA valdes loceklis

Mindauk(g)as ezers atrodas 
Teiču purva ZR daļā, Murmastie-
nes pagasta administratīvajā te-
ritorijā. Tā platība 36 ha, vidējais 
dziļums – 2,4 m, maksimālais 
dziļums – 4,1 m, šeit mīt asaris. 
Tipiskam purva ezeram raksturī-
gi augsti krasti, apkārtnē augs-
tais purvs.

Kāpēc  ezeram dots šāds 
nosaukms? Viens no minē-
jumiem varētu būt saistīts ar 
Lietuvas valdnieku Mindaugu. 
Mindaugs bija Lietuvas vald-
nieks gan kā dižkunigaitis no 
1236. gada, gan kā karalis no 
1253. gada. Viņš uzskatāms par 
Lietuvas valsts izveidotāju. Iespējama 
varbūtība, ka daudzajos karagājienos, 
kuros piedalījās Mindauga karaspēks, 
tas šķērsojis arī Teiču rezervāta teritoriju. 
Nostāsti vēsta, ka ezera dzelmēs varētu 
būt apslēptas milzīgas bagātības.

Kā vēsta leģenda, Mindauga sie-
va Marta cēlusies no dižciltīgas latgaļu 
dzimtas – viņa bijusi Madalānu pils ķēni-
ņa meita.

Mindaukas ezers – fakti un minējumi

Aglonas bazilikas sakrālajā lauku-
mā pirms 5 gadiem atklāts piemineklis 
Mindaugam, tajā attēloti karaļa, karalie-
nes un viņu dēla - prinča tēli, kuru mērķis 
ir stiprināt latviešu un lietuviešu vienotī-
bu.

Purvs glabā daudzus noslēpumus, 
līdz Mindauka ezeram pirms daudziem 
gadiem veidoto taku var atrast tikai ļoti 
labs vietējās vides zinātājs. Noslēpumu 

plīvurs kā ezera mierīgie ūdeņi klāj gad-
simtu notikumus...

Taču no paaudzes paaudzē klīst 
nostāsti, leģendas, notikumu apraksti. 
Ja kādu zināt, neturiet savu atmiņu ap-
cirkņos, padalieties! Ar interesi gaidīsim 
Jūsu vēstules!

Materiālu sagatavoja A.Jaunzeme,
Sandras Martas Grudules foto
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Realizētie projekti

Rudenim sākoties, Varakļānos uzsākti divi jauni LEADER projekti, kurus reali-
zē pašnodarbinātā persona Ieva Melne Mežajeva:

1.  Rīcība 1.1. „Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību nesaistīta 
ražošana un pakalpojumi”, projekts „Sakopsim savu sētu” Nr. 20-05-AL23-A019.2106-
000014. Mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Varakļānu novadā un tuvākajā te-
ritorijā. Uzsākt sekmīgu saimniecisko darbību, izveidot teritorijas uzturēšanas pakalpo-
jumu krūmu griešanā ar krūmgriezi un  pagalma mauriņa pļaušanā ar raideri.  Projektā 
tika iegādāts zāles pļāvējs raideris, krūmgriezis un uzsākti pļaušanas pakalpojumi.

2.  Rīcība 1.4. „Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem, jaunu tūrisma programmu 
izveidei un esošo attīstībai“, projekts „Ar pirti dabā!”  Nr. 20-05-AL23-A019.2104-000004. 
Mērķis ir veicināt lauku tūrisma attīstību. Izveidojot jaunu tūrisma programmas piedā-
vājumu, sniedzot pārvietojamās pirts pakalpojumus Varakļānu novadā un tuvākajā ap-
kaimē iedzīvotājiem un tūristiem. Projektā tika iegādāta pārvietojamā pirts un uzsākta 
tās noma. 

Latvijā joprojām turpinās Covid-19 
negatīvā ietekme lauksaimniecības un 
pārtikas nozarē, izraisot fi nanšu grūtības 
un dzīvotspējas apdraudējumu ne tikai at-
balsta pasākumos sākotnēji ietvertajiem 
ražotājiem, bet arī citiem ražotājiem.

Piena sektorā lauksaimniekiem tur-

Aktualitātes lauksaimniecībā
pināja samazināties ieņēmumi, tādējādi 
grozījumi noteikumos paredz piešķirt at-
balstu piena ražotājiem (par slaucamām 
govīm) arī par jūlija – septembra periodu, 
ja nozares ražotāju ieņēmumi šajā laikā 
bijuši vismaz par 5% zemāki nekā šajā 
periodā iepriekšējos trijos gados vidēji. 

Finansējumu šim atbalstam par slauca-
mām govīm jūlijā – septembrī nodrošinās, 
pārdalot citos pasākumos neizlietotos lī-
dzekļus.

Noteikumu grozījumi paredz atbalstu 
par visiem atbalsttiesīgajiem liellopiem 
(gaļas šķirņu un šādu šķirņu krustojumā 

MNF izsludina 
LEADER projektu 
iesniegumu 
pieņemšanas 
16. kārtu

Nodibinājums „Madonas novada 
fonds”izsludina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 16. kārtu Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai Latvijas lauku attīstības programmas 
2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 
19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītu vietējās attīstības stratē-
ģiju aktivitātē 19.2.1. „Vietas ekonomikas 
stiprināšanas iniciatīvas” un vietējās attīs-
tības stratēģijas „Cilvēks, vieta, darbs Ma-
donas reģionā 2015. – 2020.” ietvaros.

Madonas novada fondā LEADER 
projektus var iesniegt Cesvaines, Ērgļu, 
Lubānas, Madonas un Varakļānu novadu 
iedzīvotāji un uzņēmēji.

 Projektu iesniegumu pieņemšana 
tiks uzsākta no 2020. gada 29. novembra 
līdz 2020. gada 29. decembrim.

 16. kārtā pieejamais publiskais fi nan-
sējums 191492,28 EUR.Maksimālā sttieci-
nāmo izmaksu summa vienam projektam 
26000 EUR.

Projektus īsteno atbilstoši attiecinā-
mām izmaksām. Īstenošanas termiņš ir 
viens gads no Lauku atbalsta dienesta lē-
muma pieņemšanas par projekta iesnie-
guma apstiprināšanu.

1.1. Rīcība atbalsta lauksaimniecības 
produktu pārstrādi, ar lauksaimniecību 
nesaistītu ražōšanu un pakalpojumus.

Projekta iesniegumu iesniedz, izman-
tojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sis-
tēmu. Iepazīties ar vietējās attīstības stra-
tēģiju var vietējās rīcības grupā „Madonas 
novada fonds” Madonā, Saules ielā16.
Papildus informācija mājaslapā www.mnf.
lv. Kontaktinformācija: stratēģijas admi-
nistratīvā vadītāja Jogita Baune, tālrunis 
27527343, e-pasts: jogitabaune@inbox.
lv. Lūgums par individuālajām konsultāci-
jām iepriekš vienoties telefoniski.

   Janīna Grudule,
Novada lauku konsultante 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta
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Gribu! Varu! Daru!

Prieks kopā būt!

Projekts “Gribu! Varu! Daru!”, id. 
nr. VP2019/1.2-13, īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2019. gadam valsts 
budžeta fi nansējuma ietvaros. Kopējais 
projekta fi nansējums 2779,40 euro. Pro-
jekts tika sākts īstenot šā gada sākumā 
un piedalījās 12 jaunieši.

 Mērķis bija jauniešu apmācība, kurai 
sekotu jauniešu iniciatīvu projekta pilotē-
šana un jaunatnes organizācijas dibinā-
šana. Lai arī ar mazu pauzi un aizkavēša-
nos, bet mērķis tika sasniegts. 

Jauniešiem gada sākumā notika trīs, 
psiholoģes Ingas Gendrimas lekcijas par 
baiļu pārvarēšanu, sava poten-
ciāla apzināšanos, pašapziņas 
celšanu. Vasarā notika Ineses 
Šubevicas, apmācības – viss 
par un ap projektiem, līdzdalī-
bu, kam sekoja jaunatnes ini-
ciatīvu konkursa izsludināša-
na. Tika iesniegti divi projekta 
pieteikumi, abi tika apstiprināti 
un jaunieši varēja īstenot sa-
vas aktivitātes, katru 200 euro 
vērtībā. Projektā „Es redzu sa-
vādāk” 10 jaunieši gleznoja 10 
Varakļānu ielas no sava skatu 
punkta. 17. oktobrī Varakļānu 
parkā norisinājās izstāde, tālāk 
šis gleznas savas mājvietas at-
rada 10 Varakļānu pašvaldības 
iestādēs.  Projekta „Radi prie-
ku” ietvaros tika izveidota velo 
novietne no gāzta koka un atjaunots sens 
zāļu skapītis, kurš tika atdāvināts atpakaļ 
„Varakļānu veselības aprūpes centram”.  
Kā pēdējās aktivitātes projektā „Gribu! 

ar savu pieredzi darbojoties biedrī-
bā. Tā kā klātienes tikšanās nebija 
vairs iespējama, tad tika izmanto-
ta tiešsaiste. Tās laikā tikāmies ar 
Madonas jaunatnes darbinieci In-
dru Veipu, kura jauniešiem stāstīja 
par realizētajiem jauniešu iniciatīvu 
konkursiem Madonas novadā. Kā 
pēdējais etaps bija jauniešu bied-
rības izveide. Paldies Līgai Upenie-
cei par palīdzību jauniešiem doku-
mentu sagatavošanā. Varakļānos 
būs sava biedrība, kura pārstāvēs 

jauniešu intereses. 
Lai arī šis laiks visiem bija pārbaudīju-

mu pilns, tomēr ir prieks un gandarījums 
par paveikto! 

Varu! Daru!” bija tikšanās ar biedrības 
„Kalsnavas jaunieši” pārstāvi Gati Teili, 
kurš pastāstīja jauniešiem visu par bied-
rību darbību un to iespējām, kā arī dalījās 

Prieks par skaistu laiku, prieks 
par dāvanu vai jaunu pirkumu, 
prieks par tikšanos ar draugu 
vai jaunu sasniegumu da-
torspēlē… Taču ir vēl kāds 
prieks – prieks par intere-
santu grāmatu, par tikšanos 
ar tās varoņiem un lasīta-
jiem notikumiem, pārdzī-
vojumiem. Lai gan pasauli 
pārņēmušas informācijas tehnoloģijas, tomēr 
vērojumi bibliotēkā liecina par to, ka lielai sa-
biedrības daļai vajadzīgas un tuvas arī grāma-
tas. Ļoti priecājos, ka par Latvijas iedzīvotājiem 
pārsvarā nevar teikt - viņiem vienā rokā dakši-
ņa, otrā – aifons.

Priecājos, ka bibliotēku apmeklē vecāki 
kopā ar bērniem. Fantāzijas attīstīšana, vārdu 
krājuma bagātināšana, siltu un mīļu ģimenes 
attiecību veidošana – tie ir tikai daži no iegu-

vumiem, lasot bērniem priekšā pasakas. 
Tāpēc grāmatu lasīšanu bērniem ir 

vērts ieviest kā ikdienas tradīciju ģi-
menē.

Aicinu turpināt lasīt projekta 
„Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 
2020” grāmatas.

Laikraksta ,,Varakļōnīts” au-
gusta numurā aicināju lasītājus 
doties „Ceļojumā grāmatu pasau-

lē”. Ielūkojieties vēlreiz piedāvājumā un cerē-
sim, ka decembra vidū, kā plānots, būs iespē-
ja tikties diskusiju klubā.

Lai gan valstī no 9.11. līdz 6.12.2020. izslu-
dināts ārkārtas stāvoklis un daudzas iestādes 
strādā tikai attālināti, bibliotēkas turpina darbu 
un ir atvērtas klātienes apmeklējumiem.

Uz tikšanos Murmastienes bibliotēkā!
Terēze Ivenkova,

bibliotēkas vadītāja

iegūtiem liellopiem un piena 
šķirņu vai piena – gaļas šķirņu 
krustojumā iegūtiem vīriešu 
kārtas liellopiem) vecumā no 
sešiem mēnešiem, kas tika 
realizēti no šā gada aprīļa līdz 
septembrim, kā arī atbalstu 
par sivēnmātēm periodā no šā 
gada aprīļa līdz jūnijam.

Savukārt pārējām lauk-
saimniecības un pārtikas jo-
mām tiek samazināts apgrozī-
juma samazinājuma slieksnis 
no 25 līdz 15%. Tas nozīmē, 
ka uzņēmumi varēs pieteikties 
atbalstam, ja to neto apgrozī-
jums ir samazinājies par vairāk 
nekā 15%.

Informācija no žurnāla 
„Agrotops”.  

             Janīna Grudule,
Novada lauku konsultante 
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Varakļānu vidusskolā un izglītības 
iestādēs visā Latvijā no 26. līdz 30. oktob-
rim norisinājās ikgadējā Karjeras nedēļa. 
Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības 
ierobežošanas pasākumus valstī, lielākā 
daļa karjeras lēmumam veltīto pasākumu 
reģionos un skolās šogad notika attālinā-
ti un tiešraidēs, tostarp abas diskusijas 
vecākiem un jauniešiem, kuras pēc to 
norises var vērot arī ierakstā.

Diskusijas „Karjeras lēmums. Kā vir-
zīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?” galvenā tēma 
ir ģimenes loma, paaudžu atšķirības un 
grūtības karjeras izvēles procesā, ar ku-
rām saskaras mūsdienu jaunieši.

Savukārt diskusijā jauniešiem „Uz-
klausi, padomā un izlem pats!”, notika 
virtuāla pieslēgšanās trīs dažādu nozaru 
uzņēmumiem Latvijā – starptautiskajam 
drukas produktu ražotājam „Printful”, 
inovatīvajam metālapstrādes uzņēmu-
mam „ERGO E.B.F”, kā arī modernajam 
RSU zobārstniecības studiju centram Rī-
gas Stradiņa universitātē. Tāpat pasāku-
mā par savu ikdienu un pieredzi stāstīja 
panākumus guvuši jaunieši, kuru vidū ir 
pludmales volejboliste Tīna Graudiņa un 
elektronikas inženieris un „Lightspace Te-
chnologies” pārstāvis Roberts Gotlaufs.

Abas diskusijas tiešsaistē var vē-
rot Valsts izglītības attīstības aģentūras 
(VIAA) Facebook kontā facebook.com/
TavaiKarjerai/. Diskusiju ieraksti pieejami 
gan Facebook, gan VIAA Youtube kon-
tā: youtube.com/VIAAlv.

Karjeras nedēļas laikā Varakļānu 
vidusskolā notika arī citi ar karjeras plā-
nošanu saistīti pasākumi. 1. – 6. klašu 
skolēni veidoja Profesiju mājas un pie-
dalījās nodarbībā „Labdien, lūdzu mana 
vizītkarte !”

Lai mudinātu jauniešus ieklausīties 
gan sevī, gan citos un izmantot viņiem 
plaši pieejamo karjeras atbalstu no sko-
lotājiem, karjeras konsultantiem un vecā-
kiem, kā arī pieņemt izsvērtu lēmumu par 
savu karjeru, 2020. gada Karjeras nedē-
ļas sauklis ir „Klau! Sadzirdi savas iespē-
jas”. Šogad Karjeras nedēļas pasākumos 
iesaistījušās 70 pilsētu, novadu un paš-
valdību apvienību izglītības iestādes un 
17 Profesionālās izglītības kompetences 
centri (PIKC) visā Latvijā.

Pasākuma aktualitātēm un programmai var sekot līdzi vietnē viaa.gov.lv/karjeras-
nedela un sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai, twitter/TavaiKarjerai.

„Karjeras nedēla” notiek VIAA īstenota projekta „Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, ko fi nansē Eiropas Sociālais fonds un 
valsts. 

4. klases “uzbūvētās”profesiju mājas

Varakļānu novads tiešsaistē piedalās Karjeras 
nedēļas diskusijās

Skolas soma
13. oktobrī 4.klase bijām 

ekskursijā uz Jēkabpili. Apmek-
lējām Jēkabpils Vēstures muze-
ju Krustpils pilī. Te daudz jauna 
uzzinājām par šo pili, apskatījām 
interaktīvu ekspozīciju par Jē-
kabpils vēsturi, sveču gaismā 
izstaigājām noslēpumaino pils 
pagrabu, noklausījāmies leģen-
du par Brūno dāmu. Bijām Mež-
aparkā, kur izvingrojāmies 10 m 
garajā „Lūša takā” un kameršļūk-
šanas trasē. Atpakaļceļā vieso-
jāmies pie Jāņa Zalāna – retro 
motociklu un senlietu kolekcio-
nāra. Te, klausoties aizraujošajā 
stāstījumā un pētot motociklus, 
laiks aizskrēja nemanot. Mājās 
devāmies priecīgi par interesanti 
pavadīto dienu! 

Pasākums notika iniciatīvas 
„Latvijas skolas soma” ietvaros.

 

Projekts „Klases stunda. Skolas līnija”
Projekta „Klases stunda. Skolas līnija. EZIS VARAKĻĀNI” [Ezis] mērķis ir iesaistīt 

jauniešus, t.s. PMP riska grupas jauniešus, neformālās izglītības aktivitātēs, lai mo-
tivētu jauniešus aktīvāk līdzdarboties sociālajā un sabiedriskajā dzīvē, radīt pašiem 
savus izglītojošos piedzīvojumus un iemācīties uzstādīt un sasniegt savus mērķus. Ar 
pašu īstenotām neformālās izglītības aktivitātēm veidot saliedētu klasi un vidi, kurā 
klasesbiedri jūtas droši.

1. un 4. klases „uzbūvētās" mājas.
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Šogad Karjeras nedēļas pasākumos 
iesaistījās jaunieši no kopumā 70 pilsētu, 
novadu un pašvaldību apvienību izglītības 
iestādēm un 17 Profesionālās izglītības 
kompetences centriem (PIKC). Ņemot vērā 
Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas 
pasākumus un attālināto mācību procesu, 
Karjeras nedēļas pasākumi notika tiešsais-
tē. Varakļānu novadā karjeras nedēļas pa-
sākumos piedalījās 180  skolēni. 

Kopumā Karjeras nedēļas pasākumos 
no 26. līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs 
visā Latvijā šogad piedalījušies vairāk nekā 
68 000 jaunieši. Mudinot jauniešus pieņemt 
izsvērtu lēmumu par profesijas izvēli, šī 
gada Karjeras nedēļas aizvadīta ar saukli 
“Klau! Sadzirdi savas iespējas”, kas aicināja 
izmantot jauniešiem plaši pieejamo karjeras 
atbalstu un ieklausīties skolotāju, karjeras 
konsultantu un vecāku padomos. 

„Ir liels gandarījums, ka šī gada CO-
VID ierobežojumi nebija šķērslis veiksmī-
gai Karjeras nedēļas norisei. Jaunieši aktīvi 
līdzdarbojās gan reģionu organizētajos pa-
sākumos, gan nacionālā līmeņa diskusijas 
tiešraidē, iesūtot sev interesējošos jautāju-
mus par karjeras izvēles tēmu un paužot 
savas domas tiešsaistes aptaujā. Īpaši liels 
prieks ir arī par Latvijas pilsētu un novadu 
skolu karjeras pedagogu atbalstu, atrodot 
inovatīvus veidus, kā jauniešus ieinteresēt 
un iesaistīt ar karjeras izvēli saistīto jautā-
jumu diskusijās un pārrunās arī attālināti,” 
saka Valsts izglītības attīstības aģentūras 

16. oktobrī notika pirmās 
projekta aktivitātes. Nodarbī-
bas laikā skolēnu grupas pie-
redzēja dažādus kopīgus un 
individuālus izaicinājumus.  

Attālināti un tiešraidēs veiksmīgi aizvadīta 
Karjeras nedēļa Varakļānu novadā

(VIAA) informācijas un karjeras atbalsta de-
partamenta direktore Valda Akmentiņa.

Karjeras nedēļas centrālie pasākumi 
šajā gadā bija diskusija vecākiem “Karjeras 
lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?”, 
kuras galvenā tēma bija ģimenes loma, pa-
audžu atšķirības un grūtības karjeras izvē-
les procesā, kā arī diskusija jauniešiem par 
karjeras izvēles atbalsta resursiem „Uzklau-
si, padomā un izlem pats!”. Diskusiju ve-
cākiem tiešsaistē noskatījušies vairāk nekā 
4900 interesentu, savukārt jauniešu diskusi-
ju – vairāk nekā 4300 interesentu. Abu dis-
kusiju ieraksti joprojām pieejami VIAA Face-
book kontā facebook.com/TavaiKarjerai/ un 
Youtube: youtube.com/VIAAlv, kā arī VIAA 
mājas lapas sadaļā „Karjeras atbalsts”. 

Kā liecina jauniešu diskusijas „Uzklau-
si, padomā un izlem pats!” laikā veiktās 
tiešsaistes aptaujas rezultāti, galvenās au-
toritātes karjeras jautājumos jauniešiem ir 
vecāki, karjeras speciālisti, kā arī vienaudži. 
Atbildot uz jautājumu, kā padomos, domā-
jot par profesijas izvēli, jaunieši ieklausās, 
vecākus kā autoritāti norādīja teju 70% 
respondentu, karjeras speciālistus – 36%, 
draugus un vienaudžus – 30%, skolotājus 
– 22%, bet 17,5% respondentu atzina, ka 
ieklausās arī sociālo tīklos populāru per-
sonu jeb infl uenceru padomos. Kopumā 
aptaujā piedalījās 760 jaunieši, un aptaujas 
dalībnieki varēja izvēlēties vairākus atbilžu 
variantus.

Karjeras nedēļas laikā Varakļānu vi-

dusskolā aizvadīti arī citi ar karjeras plāno-
šanu saistīti pasākumi. 1. – 5. klašu skolēni 
nodarbībā „Profesiju māja”attīstīja prasmi 
atlasīt un izmantot informāciju par profesio-
nālās darbības nozarēm, iepazina profesi-
ju daudzveidību, pielietojot vizualizēšanas 
paņēmienus veidoja „Profesiju mājas'. Pie-
dalījās nodarbībā” sveiki, lūdzu mana vizīt-
karte”, kurā  pilnveidoja prasmi uzstāties un 
prezentēt sevi.

Karjeras nedēļu organizē VIAA, un tā 
notiek ar Latvijas pilsētu, novadu un paš-
valdību apvienību izglītības iestāžu un Pro-
fesionālās izglītības kompetences centru 
(PIKC) atbalstu. „Karjeras nedēļa” notiek 
VIAA īstenota projekta „Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības iestā-
dēs” ietvaros, ko fi nansē Eiropas Sociālais 
fonds un valsts.

Linda Miltiņa
Baltic Communication Partners

Kampaņas „Klau! Sadzirdi savas iespējas” 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 26449620
E-pasts: linda.miltina@bcp.lv 

Alise Bērziņa
VIAA Komunikācijas un programmu 

publicitātes nodaļas
vecākā informācijas speciāliste

Tālr.: 67785462
Mob.: 26490590

e-pasts: alise.berzina@viaa.gov.lv
Informāciju papildināja: Pedagogs karjeras 

konsultants Aina Kazāka 
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Kamēr kusties, tikmēr dzīvs
Tā par sevi saka neno-

gurdināmā optimiste Janīna 
Plaude, kura šoruden svinēs 
nozīmīgu dzīves jubileju.

Janīna dzimusi Daugav-
pils rajona Ambeļu ciemā kā 
vecākais bērns Kokinu ģime-
nē. Mammīte visu garo mūžu 
smagi strādājusi fermā, bērni 
paaugušies gāja mammai pa-
līgā. Mācoties Špoģu vidus-
skolā, labi padevusies krievu 
valoda, interesējusi gramatika, 
pirkusi pat papildus literatūru. 
Skolotāja rosinājusi mācīties 
tālāk. Bijis sapnis mācīties par 
agronomi, kā nekā no mājām 
līdz Višķiem tikai 12 km, mam-
ma nelaida. Pabeigusi tirdz-
niecības skolu un 33 gadus 
nostrādājusi par pārdevēju 
Daugavpilī, Ērgļos un 23 ga-
dus Varakļānos.

Sākoties trešajai atmodai, 
daudzi uzņēmumi likvidējās, 
arī Janīnai un Edgaram bija 
jādomā par to, kā tālāk dzīvot. 
Taču viņa nepadevās un meklēja jaunas 
iespējas – lasīja maijpuķītes Kangaru kal-
nos, rudeņos nodarbojās ar fl oristiku, lasī-
ja dzērvenes, pirmās Ziemassvētku eglītes 
iestādīja un tirgojās. 1990. gadā nopirka 
īpašumu Darvinieku ciemā. Aizsākās grū-
tais, reizēm nepateicīgais un neprogno-
zējamais zemnieku darbs. Neko iepriekš 
nevar paredzēt – te sausums, te plūdi, 
no ierindas iziet tehni-
ka. Ar laiku viss pāriet, 
aizmirstas un atkal ej 
uz priekšu. Nopirka 
pirmos sivēnus, kaimi-
ņiene uzdāvināja telītes 
un bullīti. Visu ganām-
pulku izaudzināja paši. 
Arī tehniku iegādājās 
pašu spēkiem. Savā 
bioloģiskajā saimniecī-
bā viņi rūpējas par liel-
lopu ganāpulku, audzē 
sivēnmātes, stāda kar-
tupeļus, sēj lopbarībai 
auzas, rudzus, miežus.

Bez ikdienas dar-
biem Janīnai ir vairā-
kas aizraušanās. Viena 
no tam – mīlestība uz 
puķēm. Viņas dārzā ir 
ievērojama peoniju, mi-
ķelīšu, mārtiņrožu, fl ok-
šu, dāliju, tulpju, narci-
šu un gladiolu kolekci-
ja. Iedvesmu rod, abo-
nējot „Dārza Pasauli”, 

„Praktisko Latvieti”, „Ievas Dārzi”. 
Janīnas dzīve nav iedomājama bez 
ceļošanas. Jau strādājot Varakļānu 
patērētāju biedrībā, viņa pabijusi 
Maskavā, Sank-Pēterburgā, Kijevā, 
Minskā, Karpatos, Bulgārijā, Švei-
cē, Polijā, pagājušajā gadā bija Por-
tugālē un Spānijā, šogad sapņoja 
par ceļojumu uz Arābu Emirātiem. 
Aktīvi piedalās senioru biedrības 
„Pilādzītis” organizētajos pasāku-
mos, apceļotas Latvijas skaistākās 
vietas. Tā kā mežs tepat blakus, lab-
prāt dodas sēņot un ogot. Ikdienā 
trūkst komunikācijas ar cilvēkiem, 
ja draugi aicina, priecājas par brau-
cieniem uz Goru.

Lai gan jau 20 gadus Janīna 
un Edgars dzīvo Darviniekus un 
skarbā ikdiena nav rozēm kaisīta, 
viņi nenožēlo savu izvēli. Viņa prie-
cājas par jaunajiem zemniekiem, 
kuri raksta projektus, iegādājas 

Pie govju ganāpulka.

modernu tehniku, racionāli 
saimnieko. Tātad Latvijas 
laukiem būs būt!

Komunikabla, darbīga, 
sirsnīga, atsaucīga – tādu 
mēs pazīstam Janīnu Plau-
di. Lai netrūkst enerģijas un 
apņēmības vēl ilgus gadus!

A. Jaunzeme, 
teksts un foto

Vēl novembrī zied skaistules dālijas.



11„VARAKĻÕNĪTS” 2020. gada novembris

Kā katru gadu, arī šajā mā-
cību gadā darbs „Sprīdītī” uzsā-
kās raiti. Ir sastādīti darba plāni, 
pasākumu plāni visam mācību 
gadam. Vienalga kādos aps-
tākļos, neiztiks bez svētkiem, 
jautriem brīžiem, mācību proce-
sa... Vienīgā nianse, to visu pa-
veiksim, nepulcējoties kopā, bet 
katra vecuma grupa atsevišķi, lai 
ievērotu distanci starp grupām. 

Jau otro gadu „Sprīdītī” strā-
dājam pēc kompetencēs balstī-
tas izglītības, kas audzēkņiem nozīmē:

- mācīties ar mīlestību – to rodam 
bērnu zinātkārē un nepārtrauktos pamu-
dinājumos un ieinteresēšanā;

- bērni iemācās, kā piemērot un sa-
glabāt zināšanas;

- veidojas komunikācijas un runāša-
nas prasmes starp vienaudžiem un ap-
kārtējiem;

- pilnveidojas radošās domāšanas 
un problēmu risināšanas prasmes;

- mācīšanās un sadarbība veicina lī-
derību un personīgo izaugsmi;

- bērns sagatavojas skolai un dzīvei.
Kā tas izpaužas  pedagoģiskā proce-

sa gaitā, tālāk stāsta grupu skolotājas:

Tēma „Rudens”
1,6 – 3 gadus veci (grupa „Saulēni-

ņi”) bērni ir ļoti aktīvi un zinātkāri, labprāt 
piedalās visās skolotāju piedāvāta-
jās aktivitātēs. Lai attīstītu sīko pirkstu 
muskulatūru, kas ir svarīgi bērna runas 
attīstībai, mēs plēšam un burzām  papī-
ru, darbojamies ar plastalīnu, zīmējam 
ar pirkstiņkrāsām, krītiņiem. Mācāmies 
dažādas pirkstiņrotaļas, atbilstoši mē-
neša tēmai. Oktobrī tā bija tēma „RU-
DENS”, tāpēc meklējām, vērojām, ie-
pazinām dārzeņus, augļus, ogas, visu, 
ko var atrast mūsu dārzos, un pēc tam 
,bērni iztaustīja, nosauca, zīmēja, krāso-
ja, veidoja, iepazina krāsas. Tāpat tēmā 
iekļāvām arī raksturīgo rudenim – koku 
lapas – krāsa, forma, lielums. Visas dar-
bības tika organizētas atbilstoši vecum-
posmam.

 Lai bērni būtu veseli, laimīgi, aktīvi, 
pēc iespējas vairāk laika pavadām svai-
gā gaisā, iepazīstot, vērojot dabu un ap-
kārtni rudenī.

Skolotāja Natālija

Drošības nedēļa grupā „Kāpēcītis”
(3 – 4 gadi).

Oktobrī viena nedēļa grupā „Kāpē-
cītis” tika veltīta drošībai – drošībai uz 
ielas. Šī jautājuma apguve pirmsskolā 
ir kļuvusi par mūsu dzīves nepiecieša-
mību. Rudens un ziemas vakaros  ātri 
satumst, tāpēc, ārā dodoties, mums 

Rudens „Sprīdītī”...
katram par sevi ir jārūpējas, lai mēs 
kā gājēji būtu pamanāmi ceļu sa-
tiksmes dalībniekiem. Doties bez 
atstarotāja nekur nedrīkst. Tāpēc 
bērni tika aicināti uz interesantu 
darbošanos. Katrs pagatavoja sev 
atstarotāju no atstarojoša materiā-
la. Neizpalika arī iepazīšanās ar gā-
jēju pārejām – zīmējām, griezām, 
līmējām un izspēlējām ar rotaļu 
palīdzību dažādas situācijas.

Lai nelaimes gadījumi ar bēr-
niem  izpaliktu, aicinām vecākus pārru-
nāt gan satiksmes noteikumus, gan iz-
pratni par kopējo drošību. Arī vecākiem 
ir jāapzinās, ka viņi ir vistiešākais pie-
mērs saviem bērniem, rādot, kā drošī-
bas noteikumus izmantot ikdienā, lietot 
atstarotājus un ievērot drošības noteiku-
mus uz ielas!

skolotāja Inga

Orientēšanās svētki
Nu jau tradīcija. Otro gadu pēc kārtas 

„Sprīdītī” orientēšanās pasākums! Nebi-
jām gaidījuši tik lielu atsaucību, pieteicās 
33 ģimenes! Šogad sarežģītības līmenis 
bija grūtāks. Kontrolpunkti bija jāatrod ar 
āķīga jautājuma, uzdevuma palīdzību. Fi-
nišs veiksmīgs visiem – sarkani vaigi, 5 ģi-
menes selfi jbildes, un gandarījuma sajūta!
Pēc labi padarīta darba garšīga 

zupa,vecāku stafete un apbalvo-
šana! 

Šogad pirmais trijnieks stājās 
uz podesta un saņēma 1 medaļu.

1. vieta Leldes Sondores ģim., 
2. vieta Dāvida Svalba ģim., un 3. 
vieta Emīla Lazdas ģim. Pateicības 
un foto uz podesta tika arī pārē-
jiem dalībniekiem. Malači! Par 
stiprām ģimenēm!

Liels paldies PII „Sprīdītis” 
kolektīvam!

Paldies dalībniekiem!
sporta skolotāja Līva 

„Pīlādzīši” sēņo!
Brīdī, kad sāk krāsoties pir-

mās koku lapas, „Pīlādzīšu” 
grupas (4 – 5 gadi) bērni ķeras 
klāt „Rudens” tēmas apguvei. 

Lai labāk izprastu dabu rudenī, 
devāmies uz tuvējo mežu sēņot, 
pie reizes apskatot, kas vēl  mežā 
ir interesants.  

Sākumā katrs  mēģina  pir-
mais ieraudzīt kādu sēni, kas ne-
maz nav tik viegli,  lai tad visiem 
paziņotu ka ir atradis. Visi steidz 
pētīt, kas tā par sēni – ēdama vai 
neēdama.  Ja izrādās, ka ir laba, 
atradējs var savu sēni nogriezt un 
likt grozā. Īpaši liels prieks, ja atrod 
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sēņu karalieni – baraviku. 
Pirmā pusstunda paiet nemanot, jo 

katrs cenšas, cik var. Kad ir jau mazliet 
noguruši, pievēršas arī kam citam. Pētām 
mežā  sastopamos kokus, sasmaržojot 
un sataustot koka mizu, lapas. Atrodas 
arī kāda brūklenīte, ko var apskatīt un likt 
uz kārā zoba.

Lai vai kā, bet pēc laiciņa grozā jau 
sēņu ir pietiekoši un var doties atpakaļ. 
Grupiņā atkal visas sēnes tiek pārcilātas, 
izpētītas un saliktas izstādē, lai varētu arī 
turpmāk uz tām skatīties. Tēmas turpinā-
jumā sēnes tiek gatavotas arī no plastilīna 
un zīmētas un aplicētas uz papīra.

„Pīlādzīšus” mežs aizrauj! Atliek tikai, 
kamēr vēl iespējams, skriet ārā un noķert 
krāsainās lapas un bezrūpīgi ļauties ru-
dens burvībai!

skolotāja Olita

Ūdens
Ūdens ir visa pamats, jo tas tāpat, 

kā gaiss, nepieciešams dzīvības procesu 
uzturēšanai. – tā skan lielā ideja nedē-
ļas tēmai „Ūdens” grupā „Ābolītis”(5 – 6 
gadi).

 Grupas bērni kopā ar skolotājām ne-
dēļas laikā vēlējās uzzināt visu par ūdeni. 
Nedēļas vidū bērniem radās jautājums: 
kas peld, kas grimst?

Strādājot pēc kompetenču pieejas, 
bērni mācās darot. Notika sarunas par 
to, kādi transporta līdzekļi peld ūdenī. 
Bērniem radās vēlme izgatavot kuģīti. Bet 
kā? Jāloka no papīra. Ļaujot vaļu pirkstu 
darbībai, domāšanai, katrs bērns izlocīja 
savu krāsainu kuģīti. Lai pārliecinātos, 
ka tas tiešām peld ūdenī, bērni piepildī-
ja bļodas ar ūdeni un sāka peldināt ku-
ģīšus. Neaprakstāms bērnu prieks par 
kustību ūdenī – kā katrs kapteinis vadīja 
savu kuģīti! Secinājums – kuģīši peld un 
negrimst. Kāds bērns gribēja uzzināt un 
rodas jautājums – „Kas notiek, ja jūrā ir 
vētra? Seko eksperiments – salmi, ūdens, 
vējš... bērni pūš un veido vētru, salmi-
ņi negrimst... Nākošais jautājums: kas 
grimst un kas negrimst ūdenī? Seko atkal 
eksperiments – ūdenī tiek liktas vieglas 
un smagas lietas, tā bērni noskaidro, kas 
grimst, kas peld...

Un tā katru dienu, pielāgojoties mē-
neša tēmai, bērni praktiskā darbībā at-
tīsta praktiskās iemaņas, veicina radošo 
aktivitāti, loģisko un telpisko domāšanu.

skolotāja Inese

Maizes ceļš „Mākonītī” (6 – 7 gadi)
Latviešiem goda vietā uz galda vie-

mēr ir bijusi maize, kas simbolizē pār-
ticību. Nedēļas ietvaros bērniem bija 
iespēja izzināt  maizes klaipiņa  ceļu no 
labības tīruma līdz graudiem, miltiem un 
gatavam maizes klaipam. Bērni pētīja, 

salīdzināja labības vārpas, graudus, mil-
tus un centās izprast milzīgu darba pro-
cesu – kā nonākt līdz maizes klaipiņam.
Bērniem bija liels pārsteigums, kad ie-
skatījās vēsturē, kā graudi pārtop miltos 
ar akmens graudberzi, to varēja aptaustīt 
un pamēģināt darboties. Bija iespēja no-
garšot arī rupja maluma rudzu rupjmaizi. 
Notika dažādu maizes šķirņu degustēša-
na, bērni ar lielu interesi izgaršoja, salīdzi-
nāja, kura maizīte garšo vislabāk. Un par 
lielu brīnumu rudzu rupjmaize tiem smar-
žoja un garšoja vislabāk, kaut arī garozi-
ņa bija viscietākā. Maizes nedēļa beidzās 
ar sviestmaižu gatavošanu, kuras rūpīgi 
tika iesaiņotas un ieliktas piknika grozā. 
Nu varēja doties pārgājienā „Pretim rude-
nim’’. Ak, cik maizītes bija garšīgas kopā 
ar siltu tēju dabā!

skolotāja Astrīda 

No logopēda skatu punkta....
Mūsdienu bērniem raksturīgi tas, ka 

ir krietni sarucis bērnu vārdu krājums, kā 
arī ar katru gadu pieaug to bērnu skaits, 
kuriem ir dažādas skaņu izrunas grūtības. 
Šobrīd, tie ir vidēji 6 – 8 bērni grupā, ku-
riem ir dažādi skaņu izrunas traucējumi. 
Dažādi pētījumi liecina, ka šī problēma 
saistīta ar tālruņa, tv, planšetes, dato-
ra ietekmi, jo vecāki diezgan bieži savas 
aizņemtības dēļ, kad nav laika darboties 
ar bērnu, sniedz viņiem šo patīkamo laika 
kavēkli. Vecākiem būtu jāaizdomājas par 
to, ka tas nav risinājums, nekādā gadīju-
mā, jo ilgtermiņā tas viss var veicināt va-
lodas un runas attīstības aizkavi, kas vē-
lāk radīs lasītprasmes apguves grūtības, 
kā arī negatīvi ietekmēs mācību procesa 
apguvi skolā...

Tādēļ varu tikai ieteikt, ka vecākiem 
ir vairāk jārunā ar bērnu, jālasa kopā, 
jāveido dialogs, darot dažādus mājas 
darbiņus, ejot kopā no bērnudārza, ejot 
pastaigā pa mežu, variantu ir tik daudz.. 
Jārunā ir aci pret aci, lai bērns redz, kā 
kustas jūsu seja, mēle, lūpas – artikulā-
cijas aparāts. Tikai kaut ko darot, mēs 
varam kaut ko mainīt mūsu bērnu lab-
klājīgas nākotnes īstenošanā! Un to visu 

var izdarīt, iekļaujoties iestādes mēneša 
tēmā! Nākoša lielā tēma „Latvija”. Darī-
sim?

logopēde Katrīna

Noslēgumā....
Katra skolotāja pastāstīja par vienas 

dienas vai vienas nedēļas darbošanos 
savā vecuma grupā, kurā organizē pe-
dagoģisko procesu. Liekas dīvaini, lielā 
mēneša tēma „Rudens”, bet tiek pētīts 
ūdens, runāts par drošību, atgādināts par 
valodu... Tieši tā, viss ir ļoti saistīts, jo ru-
nāt par gadalaiku, par drošību, par ūdeni 
utt. vajag tieši tad, kad tas ir aktuāli dabā, 
sadzīvē, bērnu vēlmēs, tad arī pilnvērtīgi 
tiks sasniegts vēlamais rezultāts. Mācību 
process tiek atspoguļots un aktivizēts 
atbilstoši mācību tēmai plakātos, grāma-
tās, sienu, āra noformējumos, rotaļās, 
ekskusijās, vērojumos, uzrakstos utt., tas 
veicina bērna mācīšanos un piederību 
mācīšanās procesam, kā arī dod iespēju 
novērtēt katram savu sniegumu. 

Kā vecāki uzzina par bērnu mācī-
šanās procesu? Katrā grupā ir izveidots 
grupas whatsapp, kurā pedagogi dalās 
dienas notikumos, iesaka vecākiem, ko 
darīt, kā rīkoties, savukārt vecāki vēro vi-
deo, foto, rakstiņus, komentārus un izsa-
ka savu viedokli, dalās pieredzē! Vecāki 
piedalās mācību procesā attālināti! Viss 
notiek, viss turpinās... 

Mazs ieskats Iestādes novembra 
mēneša plānā:

- mēneša tēma katrā grupā mācību 
procesā – Latvija;

- tikšanās ar zemessargu vecākajās 
grupā (skatrā grupā atsevišķi sporta no-
darbības laikā. Piedalās zemessargs – 
iestādes darbinieks!).

- svētku dienā – 17. novembrī katra 
grupa:

 savā laukumā izdejo deju „Stūru 
stūriem tēvu zeme” un nodzied dziesmu, 
veltītu Latvijai. Pēc tam katra grupa izvei-
do kādu latvju zīmi un nofotografējas;

- katrā grupas telpā organizē aktīvu, 
radošu svētku rītu (cep pīrāgus, veido 
apsveikumus, iet rotaļās, skatās video.... 
– svin svētkus).

Aicinām katrā mājā, katrā 
ģimenē svinēt šos valsts 
svētkus, jo bērna patriotisms 
sākas ģimenē!
Daudz laimes un turies Latvija!

Metodiķe Aija
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Senioru labklājība, drošība, tiesis-
kums un veselība – tie ir jautājumi, par 
kuriem sprieda un diskutēja Latgales 
reģionālās pensionāru apvienības pado-
mes sēdē 16. oktobrī Rēzeknē. Sēdē pie-
dalījās 31 dalībnieks no 16 biedrībām, kā 
arī uzaicinātie ciemiņi.

LRPA sēdes dalībniekus uzrunāja 
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs 
Monvīds Švarcs. Viņš atzīmēja, ka dau-
dzus seniorus skar vientulība, kas robe-
žojas ar depresiju, un sabiedrības neie-
interesētība par senioru problēmās ir ļoti 
aktuāla. M. Švarcs aicināja uz sadarbību 
un draudzīgu kopā būšanu, novēlot stipru 
veselību.

Padomes valdē ievēlēta Janīna Dze-
ne, apaļajās jubilejās tika sveikti pensio-
nāru biedrību priekšsēdētāji – Skaidrīte 
Šķimele (Līvānu novads), Aina Jaunzeme 
(Varakļānu novads), Anisija Putine (Rie-
biņu novads). Biedrības, kas piedalījās II 
Vislatvijas senioru sadziedāšanās svētkos 
Koknesē, saņēma pateicības rakstus.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns 
pastāstīja par paveikto likumprojektu iz-
strādē un realizācijā, atzīmēja JKP lomu 
pensiju indeksācijas un minimālās algas 
palielināšanā. Sociālās apdrošināšanas 
departamenta vecākā eksperte Dace 
Trušinska detalizēti izskaidroja izmaiņas, 
kas skars sociālo pabalstu, invaliditātes 
un minimālo pensiju saņēmējus. Uz pa-
domes sēdi bija ieradies Veselības mi-
nistrijas parlamentārais sekretārs Ilmārs 
Dūrītis, kurš detalizēti paskaidroja, kāpēc 
nepieciešami sejas aizsegi.

Klātesošos sveica un aicināja uz sa-
darbību LPF Valdes priekšsēdētājas viet-
niece Dzintra Žilde. Mēs nevaram izmainīt 
pensiju sistēmu, bet varam paust savu 
viedokli, nostāju, nododot to tālāk izpild-
varas pārstāvjiem. Vidzemes reģionālās 
pensionāru apvienības priekšsēdētāja 
Anna Vīgante dalījās pieredzē par sadarbī-
bu ar pašvaldībām, sociālajiem centriem, 
projektu realizāciju, darbību pulciņos.

Ar patriotisku muzikālu sveicienu se-
niorus priecēja Tihovsku ģimene, ievēro-
jot pandēmijas Civid-19 ierobežojumus, 
Varakļānu senioru kopas “Dardedze” ap-
sveikumu varēja skatīt video ierakstā.

Padomes sēdes noslēgumā tika pie-
ņemta rezolūcija.

BIEDRĪBAS
„LATGALES REĢIONĀLĀ PENSIO-

NĀRU APVIENĪBA”
REZOLŪCIJA
Padomes sēde 16.10. 2020., Rēzek-

nē
2020. gada 16. oktobra Latgales Re-

ģionālās pensionāru apvienības padomes 
sēdē piedalās 31 biedrs no 13 Latgales 
novadiem.

Latgales no-
vada pensionāri 
ir gandarīti, ka no 
2020. gada 1. ok-
tobra notiek pensiju 
un atlīdzību indek-
sācija un tiek palie-
linātas pensijas un 
atlīdzības vai to daļu 
apmērs, kas ne-
pārsniedz 454 eiro. 
Indeksētas tiks ve-
cuma, invaliditātes, 
izdienas un apgād-
nieku zaudējuma 
pensijas un atlīdzī-
bas, kuras piešķirtas 
vai pārrēķinātas līdz 
2020. gada 30. sep-
tembrim. Pensionāri 
ir gandarīti par jebkuru lēmumu, kas dod 
lielāku atbalstu senioriem un cilvēkiem ar 
invaliditāti. Daudzi būtiski pensionāru dzī-
ves un sociālās dzīves integrēšanās jau-
tājumi nav atrisināti, nabadzības līmenis 
joprojām ir ļoti augsts, veselības aprūpes 
un zāļu kompensācijas jautājumi neatri-
sināti, sociālās atstumtības mazināšana 
sabiedrībā minimāla.

Latgales reģionā dzīvojošie pensio-
nāri aicina risināt sasāpējušos jautāju-
mus:

1. Palielināt pensiju piemaksas tiem, 
kuri pensionējušies līdz 1996. gada 
31.decembrim, un tiem, kuri pensionē-
jušies, sākot no 1997. gada – pensiju 
piemaksu noteikt 1,50 eiro apmērā par 
vienu darba stāža gadu. Pensionāriem, 
kuri pensionējušies, sākot no 2012. gada, 
sākotnēji piešķirt piemaksas viena eiro 
apmērā par darba stāžu.

2. Noteikt neapliekamo minimumu 
pensijām minimālās algas apmērā.

3. Atstāt 30 gadus kā nepieciešamo 
stāžu, lai varētu saņemt priekšlaikus pen-
siju, to izmaksāt 70 vai 75 procentu ap-
mērā.

Labklājība, drošība, tiesiskums, veselība

4. Novadu pašvaldībām un sociāla-
jiem dienestiem rast iespēju palielināt se-
nioru iekļaušanu sportiskajās aktivitātēs, 
nodrošinot veselīgu dzīvesveidu.

5. Risināt jautājumu par atlaidēm vai 
bezmaksas biļetēm pensionāriem sabied-
riskjā transportā.

6. Rast iespēju izveidot bezmaksas 
informatīvo tālruņa līniju senioriem.

7. Lūgt LPF vērsties valdībā ar LRPA 
rezolūciju par tās īstenošanu.

Rezolūcija pieņemta Latgales Reģio-
nālajā pensionāru apvienības Padomes 
valdes sēdē 2020. gada 16. oktobrī, Rē-
zeknē.

Latgales Reģionālās pensionāru 
apvienības valdes priekšsēdētāja:

Helēna Piziča

LPF pārstāve 
Dzintra Žilde.

Padomes sēdes dalībnieki.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns.
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Cienījamā Janīna Plaude!

Starp mums Tu esi
Mazliet neparasta, –
Tāpat kā ievām,
Kas zied uz upeskrasta,
Ir Tevī baltas
Ziedu krāsas daudz!
Pēc visa skaistā
Nemitīgi tiecies
Un apkārt centies
Dailes gaismu sēt.
Zem smagas nastas 
Gļēvi nesaliecies,
Bet tikai pasmaidi - 
Un proti uzvarēt!  
 (K. Apšukrūma)

Godājamā jubilāre! 
Mīļi sveicam Tevi skaistajā, 
diženajā jubilejā! Lai prieks, 
ko esi devusi citiem ar savu 
optimismu, ar savu mīlestību 
uz cilvēkiem, darbu uz zemi 
un dabu, šodien un vēl daudz, 
daudz gadu atgriežas pie Tevis 
pašas! Tu savus 33 darba gadus 
esi veltījusi tirdzniecībai, no 
tiem 23 aizvadīti Varakļānos. 
Malace! Bija jāprot tajos 
laikos strādāt ar jebkuru 
kontingentu, ar savējiem, ar 
svešiem, ar taloniem, ar preču 
trūkumu... Tu to spēji veikt 
godīgi un vienmēr ar smaidu. 
Lai turpmākie gadi, dienas 
un rīti staro spēkā, izturībā 
un veselībā! Lai joprojām 
Tavs labākais ceļabiedrs ir 
dzīvesprieks! Spītējot laika 
ritumam, ziedēt vēl ilgi un koši 
kā Tavs iekoptais puķu dārzs! 
Laiks atpūtai un Tavam sapnim 
ceļot!
Dzīve ir nevis tās dienas, kas 
pagājušas, bet gan tās, kuras 
palikušas atmiņā!

Tavas bijušās kolēģes 
Varakļānos: Vija, Janīna S., 
Janīna Z., Elga, Ināra, Velta, 
Vaļa C., Tekla S., Vera B., 
Vaļa O., Ilona E., Silvija S., 
Ņina D., Anna P., Paulīna T., 
Inga S.

Lai gadi aizauļo kā kumeļi tik 
strauji,
Ja roka spēcīgi vēl darba grožus 
tur,
Vēl pavasarī krāšņu ziedu sauju
Un dzīvi mīlēt, kamēr saule spīdēs, 
Tev būs lemts.

Cienījamā JANĪNA PLAUDE!
Varakļānu novada pensionāru 

biedrības „Pīlādzītis” biedri Tevi 
sirsnīgi sveic skaistajā jubilejā! 

Esi vienmēr tik pat optimistiska, 
smaidoša, pretimnākoša, 

labestīga, drosmīga sapņot un 
neatlaidīga īstenot ieceres.

Lai jau skrien tie zilie gadu putni,
Viņu skrējiens brīžiem liekas nieks.
Bet Tev allaž jābūt dzīves vidū,
Jo no Tevis daudziem mums ir 
prieks!
Mīļā un cienījamā 
OLGA MĀLNIECE!
Sirsnīgi sveicam Tevi brīnišķīgajā 
jubilejā! Lai Tavā turpmākajā 
dzīvē netrūkst spilgtu un 
neaizmirstamu krāsu! Lai Tavu 
pievilcīgo un labsirdīgo seju 
vienmēr rotā smaids, bet acīs 
mirdz prieks un laime! Un visam 
pāri vēlam stipru, stipru veselību!

Kāpņu telpas kaimiņi

Tāds savāds skaistums iemirdzas 
Tev acīs,
Jo gadi ne vien ņem, bet arī dod:
Ir iegūts tas, ar gudrību kas nācis –
Ar gadu skējienu ir jāsarod.
  (J. Tabūne)
Vissirsnīgākie sveicieni 
nozīmīgajā jubilejā mūsu 
atsaucīgajai, darbīgajai, 
sirsnīgajai 
GENOVEFAI KOKAREI!
 Lai fiziskās aktivitātes, dabas 
mīlestība un pozitīvā dzīves 
realitātes uztvere vairo Tavu 
veselību!
Varakļānu novada pensionāru 
biedības „Pīlādzītis” kolektīvs
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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


