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Jaunais mācību atnāca atkalredzē-
sanās prieka  piepildīts, jo visi skolojamie 
– kopā 241–, viņu vecāki un skolotāji ar 
nepacietību gaidīja tikšanos  klātienē, ie-
spēju pilnvērtīgi izbaudīt mācību procesu 
un sadarboties jauno kompetenču apgu-
vē. 

Gandarī tas, ka visi 9. klases absol-
venti turpina izglītošanos gan Varakļānu 
vidusskolā, gan citās  skolēnu interesēm 
atbilstošās mācību iestādēs Madonā, 
Ogrē, Rēzeknē. 12. klasi absolvējušie 
91,6% turpinās mācības dažādās Latvijas 
koledžās un augstskolās: LU  medicīnas 
koledžā, Kultūras koledžā, Biznesa vadī-
bas koledžā un Latvijas vadošajās augst-
skolās – LU, RTA, LLA, RTA. Vēlam mūsu 
studentiem  veiksmīgi  iekļauties mācību 
procesā un godam absolvēt izvēlēto izglī-
tības iestādi.

Šogad skolas gaitas uzsākuši 23 
pirmklasnieki un 14 10. klases audzēkņi. 
Lai viņiem neapsīkst izziņas prieks un at-
klājas  jaunas  radošā  potenciāla izpaus-
mes iespējas.

Šis mācību gads ienes nozīmīgas 
pārmaiņas izglītības jomā, jo no 1. sep-
tembra pakāpeniski 1., 4., 7. un 10. kla-
sēs sāk ieviest jauno mācību saturu un 
pieeju.

Kas mainīsies skolēniem un vecā-
kiem līdz ar pilnveidoto mācību saturu? 
Pilnveidotā mācību satura un jaunās pie-
ejas viens no pamatprincipiem ir elastība. 
Ir radītas visas iespējas, lai nozīmīgs bēr-
na dzīves posms – mācīšanās skolā 12 

gadu garumā nebūtu formāla, bet būtu 
piemērota un atbilstu katra skolēna va-
jadzībām, mērķiem, iespējām. Stundu 
skaita noteikšana priekšmetos ir pada-
rīta daudz elastīgāka – līdz ar to iespēja 
pielāgot mācību procesu nevis prog-
rammas vajadzībām, nevis skolotāju vai 
ministrijas vēlmēm, bet gan tieši skolēnu 
vajadzībām – ir lielā iespēja, kas skolām 
šobrīd ir dota.

Kopējais stundu skaits mācību 
priekšmetā noteikts trim gadiem, nevis 
nedēļai, kā tas ir bijis līdz šim. Skolai pare-
dzētas tiesības mainīt 10% stundu skaitu. 
Šīs izmaiņas dod iespēju skolām ieplā-
not lielāku stundu koncentrāciju mācību 
gada vai semestra ietvaros vienā mācību 
priekšmetā vai mācību jomā. Savukārt 
skolēni vidusskolā aptuveni 30% mācību 
laika, visvairāk 12. klasē, varēs veltīt tiem 
mācību priekšmetiem, kuri viņus īpaši in-
teresē, – mācīties tos padziļināti un apgūt 
brīvas izvēles specializētos kursus. 

Būtiskākās izmaiņas stundu saraks-
tā pamatizglītībā: otrā svešvaloda no 4. 
klases (līdz šim no 6. klases), apvienota 
un kopā tiek mācīta Latvijas un pasaules 
vēsture, jauns mācību priekšmets – teātra 
māksla, kā arī jauna – tehnoloģiju mācību 
joma, kurā ietilpst sekojoši mācību priekš-
meti: dizains un tehnoloģijas (1. – 9. kl.); 
datorika (1.– 9. kl., t.sk. integrēti datorikas 
elementi 1. – 3. kl.); inženierzinības (7. kl.). 

Vidusskolā būs iespēja apgūt tādus 
kursus kā Datorika, Dizains un tehnoloģi-
jas I (pamatkurss) un II (augstākais līme-

nis), Programmēšana I un II. Tāpat papil-
dināta ir veselības un fi ziskās aktivitātes 
mācību joma. 

Viens no svarīgākajiem priekšnotei-
kumiem, īstenojot mūsdienīgas lietpra-
tības izglītību, kuras rezultāts ir patiesa 
izpratne, zināšanu pārnese uz jaunām 
situācijām, lietpratība, ir esošās vērtēša-
nas prakses pārskatīšana. No novērtēša-
nas, kas koncentrējās tikai uz rezultāta 
fi ksēšanu, pilnveidotajā pieejā virzāmies 
uz vērtēšanu skolēna mācīšanās atbals-
tam. Svarīgi vairāk uzmanības pievērst 
atgriezeniskajai saitei, lai skolēns, vēl 
mācoties, uzlabotu sniegumu, zinātu, kā 
rīkoties, lai iemācītos vairāk, demonstrētu 
labākus rezultātus. Vērtēšana 4. – 12. kla-
sē saglabājas kā līdz šim – 10 ballu skalā. 
Mainās vērtēšana 1. – 3. klasē – vērtē-
jums turpmāk tiks izteikts četros apguves 
līmeņos attiecībā pret sasniedzamajiem 
rezultātiem: sācis apgūt; turpina apgūt; 
apguvis; apguvis padziļināti. 

Valsts pārbaudes darbi jeb eksāmeni 
atbilstoši pilnveidotajam saturam būs jā-
kārto tikai pēc tam, kad skolēns būs pēc 
jaunā standarta mācījies pilnu izglītības 
posmu, bet citās  klašu grupās un izlaidu-
ma klasēs valsts pārbaudes darbi noritēs 
ierastajā kārtībā.

Katras pārmaiņas liek sarosīties 
prātam, pilnveidot prasmes, iziet no rutī-
nas,– lai tas ir skolas saimes vadmotīvs 
2020./2021. mācību gadā.

Anita Saleniece, 
direktora vietniece mācību darbā

2020.2021. 
mācību gadu 
uzsākot
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1. Par atļauju Varakļānu vidusskolai 
slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu.

2. Par līguma slēgšanu ar SIA „Al-
berts GS”.

3. Par nekustamā īpašuma Zaļā iela 
14, Varakļāni, sadalīšanu.

4. Par zemes nomas tiesību izsoles 
rezultātu apstiprināšanu.

5. Par līdzfi nansējuma piešķiršanu 
biedrībai „Pieaugušo attīstības projekts” 
zupas virtuves darbības atbalstam.

6. Par grozījumiem atsevišķos Vara-
kļānu novada pašvaldības iestāžu amatu 
un mēnešalgu sarakstos.

7. Par sociālo dzīvokļu īri.
8. Par dzīvokļa īres līguma pagarinā-

šanu.
9. Par reģistrēšanu pašvaldības palī-

dzībai dzīvokļa jautājumu risināšanā.
10. Par naudas balvu piešķiršanu no-

zīmīgās dzīves jubilejās.
M. Justs,

Domes priekšsēdētājs
I. Broka,
Lietvede

Varakļānu novada pašvaldība turpina 
īstenot projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „At-
balsts priekšlaicīgas mācību pārtraukša-
nas samazināšanai” ieviešanu Varakļānu 
novada skolās – Murmastienes pamatsko-
lā un Varakļānu vidusskolā. Projekta mērķ-
grupa: skolēni no 5. līdz 12. klasei.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbī-
bas sistēmas veidošanu starp pašvaldību, 
skolu, pedagogiem un vecākiem, lai lai-
kus identifi cētu bērnus un jauniešus ar ris-
ku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem 
personalizētu atbalstu. 

Papildus projekta ietvaros 2020. gada 

Izglītības 
kvalitātes 
valsts 
dienests

PuMPuRS Varakļānu novada skolās

pavasarī notika projektu konkurss „Priekš-
laicīgas mācību pārtraukšanas riska jau-
niešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projek-
tos”, un tā rezultātā biedrība „Piedzīvoju-
ma gars” uzsāk īstenot projektu „Klases 
stunda. Skolas līnija. EZIS VARAKĻĀNI” 
un biedrība „Varakļānu novada kultūrizglī-
tības atbalsta biedrība” projektu „Izaicinā-
jums”. Projekti paredz dažādas aktivitātes 
novada jauniešiem Varakļānu vidusskolā 
un Varakļānu mūzikas un mākslas skolā.

    A. Ščucka,
Projekta vadītāja

Varakļānu katoļu baznīca ir aizsākusi projekta Nr. 19-05-AL23-A019.2202-000017  
realizēšanu ar mērķi, lai saglabātu Valsts nozīmes pieminekli un radītu pievilcīgāku  baz-
nīcas vidi apmeklētājiem. Projekta ietvaros tiks veikts kreisās puses kāpņu remonts, ka arī 
atjaunots mūra žogs. Projekta kopējas izmaksas  20815,74 EUR.  Attiecināmas izmaksas  
14000 EUR, kas ietver Varakļānu novada pašvaldības līdzfi nansējumu 10% apmerā. Pā-
rējo summu fi nansē draudze.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Projekts „Varakļānu Romas katoļu baznīcas 
teritorijas labiekārtošana”

Varakļānu novada pašvaldība ir pa-
garinājusi projekta „Veselības veicināšana 
un slimību profi lakses pasākumi Varakļānu 
novadā.” id. Nr. 9.2.4.2/16/I/076. īstenoša-
nas termiņu līdz 31.12.2023. 

Projekta ietvaros paredzamas dažā-
das aktivitātes – jogas un vingrošanas no-
darbības, ūdens vingrošana skolēniem un 
senioriem, lekcijas skolēniem.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību 
veselības veicināšanas un profi lakses pakal-
pojumiem Varakļānu novada iedzīvotājiem, 
jo īpaši teritoriālās, nabadzības un  sociālās 
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotā-
jiem, īstenojot dažādas aktivitātes. 

Visi pasākumi un aktivitātes projekta 
ietvaros ir bezmaksas, tuvāka informācija 
pirms pasākumiem būs pieejama www.va-
raklani.lv, tel. 27790015.

A. Ščucka,
Projekta vadītāja

Projekts „Veselības 
veicināšana un slimību 
profi lakses pasākumi 
Varakļānu novadā” 

Rīgā    
2020. gada 3. septembrī

Satversmes tiesas 2. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētāja Sanita Osipo-
va, tiesneši Aldis Laviņš un Gunārs Kusiņš, kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā 
saņemto Varakļānu novada domes pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 
161/2020), nolēma:

1. Ierosināt Satversmes tiesā lietu „Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma pielikuma „Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalīju-
ma vienības” 31.15., 31.29. un 31.30. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satvers-
mes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai 
daļai, kā arī 5. pantam" pēc Varakļānu novada domes pieteikuma.

2. Uzaicināt institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeimu – līdz 2020. gada 3. 
novembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu 
un juridisko pamatojumu.

Lēmums nav pārsūdzams.
Kolēģijas priekšsēdētāja Sanita Osipova.

Informējam, ka ziedojumu vākšana vēl turpinās. Ziedojumus var ieskaitīt:
ASF „Varakļõnīts”
Reģistrācijas Nr. 40008032894
A/S Swedbank
konta Nr. LV71HABA0551048416192
vai ielikt ziedojumu kastītē Ziedu veikalā, Kosmonautu ielā 8.
Paldies visiem ziedotājiem par atbalstu!

Lēmums par lietas ierosināšanu
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Eiropas Komisija ir pieņēmusi lē-
mumu atļaut ES dalībvalstīm, tai skaitā 
arī Latvijai, izmaksāt lielāku vienotā pla-
tības maksājuma (VPM) un bioloģiskās 
lauksaimniecības maksājuma avansu.
VPM avnss būs par 20% lielāks nekā 
citus gadus un tiks izmaksāts 70% ap-
mērā, bet bioloģiskās lauksaimniecības 
avansa maksājums būs 85% apmērā.
Šāds lēmums pieņemts, lai mazinātu 
lauksaimnieku fi nansiālās grūtības un 
naudas plūsmas problēmas, ko izraisīju-
si Covid-19 pandēmija.

Lauku atbalsta dienests (LAD) pir-
mās avansa izmaksas veiks no 16. ok-
tobra.VPM avansu saņems lauksaim-
nieki, kuru saimniecībās būs pabeigtas 

Labklājības ministrija informē, ka 
2020. gada 1. oktobrī notiks pensiju un 
atlīdzību indeksācija un tiks palielinātas 
pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, 
kas nepārsniedz 454 eiro. 

Tas nozīmē, ka tiks indeksēts viss 
pensijas un atlīdzības apmērs, ja tas ne-
pārsniedz 454 eiro. Savukārt tām pensi-
jām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 
454 eiro, indeksēs daļu no piešķirtās 
summas – jau pieminētos 454 eiro. Pa-
lielinājums būs atkarīgs gan no pensijas 
un atlīdzības apmēra, gan piemērojamā 
indeksa. Izņēmums ir politiski represētie, 
cilvēki ar I grupas invaliditāti un Černobi-
ļas atomelektrostacijas avārijas seku likvi-
dēšanas dalībnieki, kuriem tiks indeksēts 
viss pensijas apmērs.

Pensiju indeksācijas mērķis ir nodro-
šināt piešķirto pensiju un atlīdzību aizsar-
dzību pret pirktspējas krišanos un panākt 
to vērtības nezaudēšanu.

Šajā gadā izdienas, invaliditātes, ap-
gādnieka zaudējuma pensijām un atlīdzī-
bām tiks piemērots indekss – 1,0380.

Līdzīgi kā iepriekš, arī šogad vecuma 
pensiju indeksācijā tiks piemēroti dažādi 
indeksi, kas atkarīgi no cilvēka uzkrātā 
apdrošināšanas stāža. Jo lielāks apdro-
šināšanas stāžs, jo lielāks indekss tiks 
piemērots un lielāku vecuma pensijas 
pieaugumu cilvēks var sagaidīt.

Ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 ga-
diem, tad pensiju indeksācijā bez faktiskā 
patēriņa cenu indeksa ņems vērā arī 50% 
no apdrošināšanas iemaksu algu sum-
mas reālā pieauguma procentiem, ja no 
30 līdz 39 gadiem, kā arī, ja pensija pie-
šķirta par darbu kaitīgos un smagos vai 
sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba 
apstākļos, – 60%, ja no 40 līdz 44 gadiem 

Par pensiju indeksāciju 2020. gadā
– 70%, bet 45 gadi un vairāk – 80%.

Tā cilvēkiem, kuru apdrošināšanas 
stāžs ir līdz 29 gadiem, vecuma pensijas 
pārskatīšanā piemēros indeksu 1,0380; 
ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 
gadiem – piemēros indeksu 1,0446; ja 
apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 
gadiem – indekss būs 1,0512  Savukārt, 
ja apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk 
gadu – piemēros indeksu 1,0578.

Piemēram, ja vecuma pensijas pie-
šķirtais apmērs ir 350 eiro, tad senioram ar 
apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem no 
š.g. oktobra pensijas apmērs būs 363,30 
eiro (par 13,30 eiro lielāks), ja apdrošinā-
šanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem – pen-
sijas apmērs būs 365,61 eiro (par 15,61 
eiro lielāks), ja apdrošināšanas stāžs ir no 
40 līdz 44 gadiem – pensijas apmērs būs 
367,92 eiro (par 17,92 eiro lielāks). Savu-
kārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 gadi 
un vairāk, tad pensija palielināsies līdz 
370,23 eiro (par 20,23 eiro lielāks).

Indeksēs arī piešķirtās piemaksas 
pie vecuma un invaliditātes pensijas par 
vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas 
uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, 
piemērojot faktisko patēriņa cenu indek-
su un 50% no apdrošināšanas iemaksu 
algu summas reālā pieauguma procen-
tiem. Indeksējot piemaksu, 2020. gada 
1. oktobrī attiecīgo indeksu piemēros pie-
maksas apmēram 1,07 eiro par katru ap-
drošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 
31. decembrim un piemaksas apmēram 
1,61 eiro par katru apdrošināšanas stāža 
gadu līdz 1995. gada 31. decembrim, ja 
vecuma pensija piešķirta līdz 1996. gada 
31. decembrim vai arī invaliditātes pensija 
piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai 
nepieciešamais vecums sasniegts līdz 

1996. gada 31. decembrim.
Tas nozīmē, ka esošais piemaksas 

apmērs, kas šobrīd ir 1,07 eiro un 1,61 
eiro par vienu apdrošināšanas stāža 
gadu, tiks pārskatīts, piemērojot indeksu 
1,0380. Līdz ar to cilvēki, kas saņēma 1,07 
eiro par katru stāža gadu, kas uzkrāts līdz 
1995. gada beigām, turpmāk saņems 
1,11 eiro, bet tie, kas saņēma 1,61 eiro – 
turpmāk saņems 1,67 eiro.

Piemēram, pensionārs, kurš saņem 
vecuma pensiju 400 eiro par kopējā ap-
drošināšanas stāža 45 gadiem un pie 
tās noteikto piemaksu 26,75 eiro (par 25 
darba gadiem (no 45 gadiem) līdz 1995. 
gada beigām), no š.g. oktobra saņems 
vecuma pensiju 423,12 eiro un piemaksu 
pie pensijas 27,75 eiro.

Jāņem vērā, ka no kopējā pensijas 
un piemaksas apmēra var tikt ieturēts ie-
dzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazi-
na izmaksājamo summu.

Indeksētas tiks vecuma, invaliditā-
tes, izdienas un apgādnieku zaudējuma 
pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas 
vai pārrēķinātas līdz 2020. gada 30. sep-
tembrim.

Pensionāriem pašiem nekas nav jā-
dara – pensiju indeksāciju nodrošinās 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentū-
ra (VSAA) un tā notiek automātiski. Savu 
pensijas apmēru cilvēks var uzzināt por-
tālā www.latvija.lv vai vēršoties jebkurā 
VSAA nodaļā (http://www.vsaa.lv/lv/kon-
takti/kontaktinformacija).

Informāciju sagatavoja:
Aiga Ozoliņa, 

Labklājības ministrijas Komunikāci-
jas nodaļas vadītāja, 67021581, 

aiga.ozolina@lm.gov.lv

AKTUĀLI LAUKSAIMNIEKIEM
administratīvās pāŗbaudes, savukārt 
bioloģiskās lauksaimniecības maksāju-
ma avansu saņems lauksaimnieki, kuru 
saimniecībās būs pabeigta atbilstības 
nosacījumu pārbaude, tādēļ Zemkopī-
bas ministrija un LAD aicina lauksaim-
niekus pārliecināties elektroniskajā pie-
teikšanās sistēmā, vai ir sniegtas visas 
nepieciešamās atbildes LAD. Plānots, 
ka oktobrī vienotā platības maksājuma 
avansa maksājumos tiks izmaksāti aptu-
veni 102 miljoni eiro. Plānotā VPM likme 
šogad ir lielāka nekā iepriekšējos gados 
– aptuveni 90 eiro par hektāru, un avan-
sā lauksaimnieki saņems 61,60 eiro par 
ha. Bioloģiskās lauksaimniecības mak-
sājuma likme (atkarībā no audzētajiem 

kultūraugiem) palikusi nemainīga – no 
97 līdz 485 eiro par hektāru.

Tiem lauksaimniekiem, kuri vasarā 
ir saņēmuši VPM avansa maksājumu 
kā īstermiņa aizdevumu, no aprēķinātās 
kopējās atbalsta summas vispirms tiks 
ieturēts izmaksātais aizdevums. Atlikusī 
summa tiks pārskaitīta uz lauksaimnieka 
bankas kontu. Pārējos platību maksāju-
mus LAD sāks izmaksāt šā gada decem-
brī.

Informāciju sagatavoja Zemkopības 
ministrija.

        
Janīna Grudule, 

Novada lauku attīstības konsultante, 
mob. tālr. 26543747 
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Rudens kauss 2020
13. septembrī Varakļānu kultūras nama darbinieki orga-

nizēja auto – foto orientēšanas sacensības, kurās piedalījās 
8 komandas ar 35 dalībniekiem. Sacensību dalībniekiem va-
jadzēja atrast un nofotografēt 37 objektus Murmastienē, Stir-
nienē un Varakļānos. Un tā ar kartes un fotoattēlu palīdzību 
komandas devās startā. Par komandas vienojošajiem elemen-
tiem bija padomājušas komandas: „Ģimene un citi zvēri”, „Tra-
kie putni”, „Rumbulas turētaji”, „Kārzdabas zemene”, „Rīgas 
varakļānietes#par Madonu”. Vidēji komandas objektu meklē-
jumos pavadīja 3,37 stundas, ātrākais laiks – 2,38 stundas, no-
braucot 74 – 144 km. Sacensību noslēgumā papildus punktus 
bija iespējams iegūt, atminot 11 mīklas.

Izvērtējot atrastos objektus, ātrumu un precizitāti, pirmo 
vietu izcīnīja komanda „V55”, otrajā vietā komanda „Lieliskais 
piecinieks”, trešajā – „Ģimene un citi zvēri”.

Pēc sacensībām dalībniekiem tika piedāvāta garšīga zupa 
un uzkodas. Smai-
dīgi, apmierināti un 
nedaudz saguruši 
viņi atzina, ka šī bi-
jusi brīnišķīgi pava-
dīta diena, pozitīvām 
emocijām piepildīta, 
izzinoša un aizraujo-
ša.

Paldies koman-
dām par piedalīšanos 
un sacensību organi-
zatoriem par veiksmī-
gu maršruta izvēli! „V55”.

„Ģimene un citi zvēri”.

„Lieliskais piecinieks”.

 Madonas novada fonds 
kopā ar vietējās rīcības grupām 
no Saldus, Ludzas, Engures un 
Kandavas īsteno projektu „4 x 
māksla” jau no 2018. gada. Šajā 
laikā visas aktivitātes, izglītojošie 
un  pieredzes bagātinošie pasā-
kumi notika katrā, iepriekš mi-
nētajā, teritoriju mākslas skolās. 
Šovasar no 9. līdz 15. augustam 
„Varakļānu novada kultūrizglī-
tības atbalsta biedrība” rīkoja 
gleznošanas plenēru „Varakļā-
nu un Cesvaines pils atspulgi 
gleznās”. Plenērā piedalījās 28 
gleznotāji un mākslas skolu pe-
dagogi. Visas nedēļas garumā 
dalībniekos bija vērojams ne-
izsīkstošs gleznošanas prieks, 
sarunas, smiekli un visam pāri 
pozitīvas emocijas. Šī bija fantastiskā-
ka iespēja mākslas skolu pedagogiem 
restartēties pirms uzsākt jauno mācību 
gadu. 

Pirmajā iepazīšanās vakarā visus 
iekustināja mūsu skolotājs Ēriks Zeps, 
kurš ar savu degsmi atraisīja pašus kaut-
rīgākos dalībniekus un vienoja mūs kop-
dziesmās un lustīgos deju soļos.

Nākamās dienas devāmies plenērā 
pa Varakļāniem un Cesvaini. Pirms tam  
iepazīstot šīs pilsētas un vēsturiskās pilis 
gida pavadībā. Plenēra laikā nedrošākie 
gleznotāji piedalījās meistarklasēs, kuras 
vadīja mākslinieces Vēsma Ušpele un 
Ilze Griezāne.

Dalībniekiem bija iespēja sevi izzināt 
un meditēt fraktālās zīmēšanas nodarbī-

„4 x māksla” Varakļānos

bās kopā ar Ievu Greteri.
Plenēra noslēguma izstāde tika iz-

vietota mūzikas un māksla skolas zālē. Šī 
izstāde ceļos uz Saldu, Ludzu, Enguri un 
Kandavu, iepriecinot pašus dalībniekus, 
viņu draugus un kolēģus. 

Tie bija lieliski svētki! Katra dalībnieka 
acīs dzirkstīja gandarījums par padarīto. 



„VARAKĻÕNĪTS” 2020. gada septembris 5

Septembris mūzikas un mākslas skolā
Kad rīti paliek dzestri un pilni mirdzo-

šiem zirnekļu tīkliem, kad steidzīgs vējš, 
savā virpulī skriedams, atrod kokos krā-
sainas lapas un paķer tās līdz, ir rudens. 
Ir septembris. Tad pilsētas ielas atdzīvo-
jas ar bērnu soļiem un čalām. Tad iestājas 
mūžsenā lietu kārtība – ir sācies jaunais 
mācību gads.

Cik labi ir atkal būt kopā! Satikties, 
sarunāties, katru dienu iemācīties ko jau-
nu. Un kur tad vēl laiks kādai nerātnībai 
vai blēņai!

Šādi, gan nopietni, gan pa jokam, 
sākās jaunais mācību gads Mūzikas 
un mākslas skolā. Pirmā darba nedēļa 
aizritēja projekta „Horoskops nākama-
jam mācību gadam” ietvaros. Ievērojot 
valstī noteiktos „Covid-19” ierobežoju-
mus, skolas audzēkņu nodarbības tika 
sakārtotas divās dienās, pa vecumpos-
miem. Pirmajā dienā darboties nāca visi 
mūzikas un mākslas nodaļu 1. – 3. klašu 
audzēkņi, kuri vēl dalījās grupās.  Otrajā 
dienā nodarbībās piedalījās 4. – 8. klašu 
audzēkņi.

Mākslas nodarbībās  katram par pa-
matu tika dots balts kartona aplis, kurā 
varēja brīvi, pēc sajūtām un iztēles, attēlot 
un improvizēt par savu nākotni un iece-
rēm. Radās daudz interesantu un krāsai-
nu darbu.

Mūzikas nodarbību pamatā bija čet-
ras grupas ar tēmām – uguns, ūdens, 
gaiss un zeme. Katrai grupai, ar pedago-
gu palīdzību, bija noteiktā laikā jāsaga-
tavo divas dziesmas par izvēlēto tēmu. 
Vecākajās klasēs iniciatīvu vairāk uzņē-
mās paši audzēkņi. To visu vainagoja 
koncertiņš!

Sajūtas, emocijas, atraktivitāte, izdo-
ma, audzēkņu un skolotāju līdzdarboša-
nās bija fantastiska un „superīga”! Visi 
dziedāja, spēlēja dažādus instrumentus 
un perkusijas, tēloja un dzīvoja līdzi mu-

zikālajiem priekšnesumiem. Viss izdevās lieliski.
 Kopābūšanas laiks ir sācies!

Skolotāja Anita Ikauniece
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2020. gada 13. augustā Varakļānu Novada muzeju apmek-
lēja fotogrāfa Leibas Lifšica mazdēls  Arturs Lifšics ar ģimeni 
(sievu Ņinu un mazmeitu Kristinu). Viesi apskatīja muzeju, iepa-
zinās ar muzeja krājumā esošajām viņa vectēva uzņemtajām fo-
togrāfi jām  gan salona telpās Varakļānos, gan brīvā dabā. Katrai 
fotogrāfi jai otrā pusē bija labi saskatāms fotogrāfa L. Lifšica zī-
mogs. Mazdēls Arturs jutās emocionāli saviļņots, apskatot šīs fo-

togrāfi jas. Par 
atmiņu no šīs 
dienas, tika 
uzņemta jauna 
fotogrāfi ja.  

 
Līga Osipova,
dok. sist. vad.        

Interesanta tikšanās 

14. augusta pēcpusdiena Varakļānu Novada muzejā iezīmējās ar 
interesantu, iedvesmojošu tikšanos ar izciliem māksliniekiem – kok-
tēlnieku Antonu Rancānu un gleznotāju Gundegu Rancāni. Māksli-
nieki bija ieradušies tikties ar mākslas baudītājiem, prezentēt savus 
Varakļānu Novada muzejā izstādītos darbus, atbildēt uz apmeklētāju 
jautājumiem. Tikšanās izvērtās ļoti sirsnīga. 

Abiem māksliniekiem ir bagāta pieredze mākslas jomā, radīti ne-
skaitāmi mākslas darbi, kuri priecē cilvēkus valsts un sabiedriskajās 
iestādēs gan Latvijā, gan ārzemēs. 

Abu dzīves  ir cieši saistītas arī ar  izglītības jomu. Gundega Ran-
cāne kopš 2011. gada ieņem Makašānu amatu vidusskolas direkto-
res amatu, bet Antons Rancāns strādā šajā skolā par kokapstrādes 
un koktēlniecības pasniedzēju. A. Rancāns ir ne tikai mākslinieks, 
skolotājs, bet arī rakstnieks. Jau ir izdotas vairākas grāmatas – par 
Latgales vēsturi –  „Pievienoti Latvijai”, „Krievināšana”, „Šaipus. Viņ-
pus”, par sakrālo tēlniecību – „Kokā cirstās ciešanas”. 

Gan Antons, gan Gundega savu turpmāko dzīvi saista tieši ar 
Makašāniem. A. Ran-
cāns ir teicis, ka „pilsētā 
cilvēks ir iesprostots kā 
būrī, bet te tev pieder 
visa pasaule”.

Paldies visiem, kuri 
izbrīvēja 14. augusta 
pēcpusdienu, lai tiktos 
ar māksliniekiem! 

A. Rancāna un G. 
Rancānes mākslas darbi 
būs apskatāmi Varakļā-
nu Novada muzejā vēl 
līdz septembra beigām.

Visi laipni aicināti!
Līga Osipova,
dok. sist. vad.

    

Tikšanās ar māksliniekiem Varakļānu Novada muzejā 

Futbola svētku sajūta
Augustā un septembrī Varakļānu vidusskolas stadionā notiku-

šas trīs LFF 3. līgas futbola sacensības. Pirmajā spēlē varakļānieši 
spēlēja ar Balvi 2 komandu, rezultāts – 3:3, otrā spēle notika 6. 
septembrī ar FK Madona, rezultāts – 1:1. 13. septembrī Varakļānu 
komanda tikās ar FK Balvi – 2. Spraigā cīņā varakļānieši pārlie-
cinoši uzvarēja – 7:1. Līdz ar to Varakļānu komanda ir iekļuvusi 
četriniekā un turpina cīņu par medaļām savā līgā.

Par mūsu komandu priecājas daudzi līdzjutēji un atbalstītāji. 
Tā turpināt!

Foto: Varakļānu FK
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SIA „BROVAR” – 2020. gada Vidzemes stāsts no 
Varakļānu novada

Jau devīto gadu Vidzemes plānoša-
nas reģions rīko „Vidzemnieku Dārza svēt-
kus”, kuros tiek sveikti 26 Vidzemes stās-
tu varoņi – enerģiski, drosmīgi uzņēmēji 
un darītāji. Šogad Vidzemes dārza svētki 
norisinājās 19. augustā Gulbenes novada 
Stāmerienas pilī, kur tika sumināti pašval-
dību izvirzītie uzņēmēji. Varakļānu novada 
pašvaldība nominācijā DEBIJA izvirzīja SIA 
„BROVAR”. 

SIA „BROVAR” ir ģimenes uzņēmums 
Varakļānos, kas ražo stipros alkoholiskos 
dzērienus, kurā ir radīti četru veidu dzērieni 
ar zīmolu „VARA KLĀNU”. No pašu saim-
niecībā ievāktiem augļiem un ogām, bez 
papildus piejauktām krāsvielām vai sīru-
piem, divkārši destilējot un fi ltrējot, ražotnē 
top upeņu, cidoniju un rabarbera garšas 
dzērieni. Tāpat top arī „VARA KLĀNU” 
klasika – dzēriens „Ozols”, kas iegūts, to 
nogatavinot dedzinātās ozolkoka mucās. 
Ideja par kvalitatīva alkohola ražošanu ģi-
menes tēvam Arnim Brokam radās sen, 
taču tikai ar sievas Agneses atbalstu tika 
uzsākts praktisks darbs pie tās realizēša-
nas. Pēc pirmajām pozitīvajām klientu at-

Es mīlu Varakļānus
Jau otro gadu par godu Varakļānu pilsētas 

svētkiem tiek organizēta sirsnīgā un skatītāju 
iemīļotā erudīcijas spēle „Es mīlu Varakļānus”. 
Arī šogad spēle tika plaši un ar vērienu apmek-
lēta. Bija iespēja uzzināt jaunus un līdz šim ne-
dzirdētus faktus, pārbaudot savas zināšanas 
par Varakļānos atpazīstamām un populārām 
personībām un vietām, minot dziesmas, izspē-
lējot dzimšanas dienas, lielo burtu spēli, un, 
protams, izspēlējot savu veiksmi laimes rata 
griešanā.

Tāpat kā skatītāji, uzticīgs šovam bija arī 
tā vadītājs – mūziķis un garā atraktīvais Aldis 
Grandāns ar pavadošo grupu „Sokrāta brīvdie-
nas”, bet komandu kapteiņu lomās iejutās Ag-
nese Solozemniece un Aina Kazāka, kas kopā 
ar Varakļānos pazīstamām un cienītām perso-
nībām mērojās spēkiem savās zināšanās par 
Varakļāniem. Jau  spēles sākumā vadībā izvir-
zījās Ainas Kazākas komanda, bet pēc laimes 
rata izgriešanas nepārspējamu uzvaru izcīnīja 
Agneses Solozemnieces komanda. Protams, 
atgādinām, ka galvenais nav uzvarēt, bet pie-
dalīties, un tieši uz šādas draudzīgas un humo-
ra pilnas noskaņas arī beidzās spēle. 

Svētku dalībniekus vakara izskaņā gaidīja 
grupas „Rolise” koncerts un svētku salūts.

Varakļānu kultūras nams pateicas visiem 
spēles dalībniekiem un skatītājiem par sirsnīgo 
kopā būšanu un patīkamu vakara pavadīšanu!

Zane Kanča

sauksmēm talkā nāca arī abi dēli Aivis un 
Armīns, kuri nu atgriezušies no darba ār-
zemēs, lai pilnvērtīgi iesaistītos ražošanas, 
noformēšanas un pārdošanas jautājumos. 
Tas ļāva ģimenes uzņēmumam darboties 
ar jaunu sparu. Šobrīd kā papildus no-

zare klāt nācis arī lauku tūrisms un viesu 
uzņemšana. Viesiem tiek piedāvātas dažā-
das aktivitātes, relaksācija bišu mājā, dzē-
rienu degustācijas un četru veidu kokteiļi 
pēc pašu izstrādātām receptēm.

  A. Ščucka

Ainas Kazākas komanda.

Agneses Solozemnieces komanda.
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Ziedu kompozīciju konkurss ir viens 
no iecienītākajiem pasākumiem Varakļā-
nu pilsētas svētkos. Kompozīcijas aplūko 
pilsētiņas iedzīvotāji un viesi vēlāk vakara 
stundās un dienas gaismā. Šogad kon-
kursam tika pieteikti 13 darbi, tos vērtēja 
domes deputāti. 

1. vieta tika piešķirta Novada muzeja 
kompozīcijai „Mistisko grāfi eņu pastaiga”.

2. vieta – jauniešu centra „Aplis” vei-
dotajai kompozīcijai „Ko ssiV”.

3. vieta Alvim Grudulam par kompozī-
ciju „Vecās slimnīcas GAISMAS KALNS”.

Pateicības un balvas saņēma visi 
kompozīciju veidotāji:

„Mēness apdārzs” – radošā apvienī-
ba „Kaimiņi”;

„LAIMAS slotiņa” – Varakļānu KN SDK 
„Dardedze"”.

„Latgaļu sēta” – b-ba „Pieaugušo at-
tīstības projekts”;

„Gājputni” – kafejnīca „Grāmatnīca”;
„Gaismas torņos” – VAKS;
„Romantika” – Varakļānu KN;
„Naksnīgā veldze” – PII „Sprīdītis”;
„Krāsainie sapņi" - Veselības aprūpes 

centrs;
„Gaismas veldzējums” – Kristiāna 

Latkovska, Agnese Poļaka;
„Taureņu balle” – Sociālais dienests.
Varakļānu pilsētas svētku organizatori 

un novada dome pateicas visiem kompo-
zīciju veidotājiem un izsaka pārliecību, ka 
arī nākošgad ziedu kompozīcijas tik pat 
skaisti izdaiļos mūsu pilsētiņu.

Ziedu kompozīciju konkurss „Gaismas dārzs”

Latgaļu sēta.

Mistisko grāfieņu pastaiga.

Ko ssi V.

Vecās slimnīcas Gaismas kalns.

 Mēness apdārzs.
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Gaisma torņos.

LAIMAS slotiņa.

Krāsainie sapņi.

Taureņu balle.

Naksnīgā veldze.

Gājputni.

Romantika.

Gaismas 
veldzējums.



„VARAKĻÕNĪTS” 2020. gada septembris10

Ir pēdējais mūža cēliens beidzies,
Ar dzērvju kāsi uz debesīm steidzies.
 (V. Kokle–Līviņa)

Pieminam mūžībā aizgājušos 
augustā: 

Aija Jekimova – 81
Jānis Rimša – 81
Anna Eiduka – 59

Valentīna Stepiņa – 70

Pārdod smilti, melnzemi, 
dolomīta šķembas ar piegādi 

(šķembām pieejamas dažādas 
frakcijas).

tel: 29219120

Vissirsnīgākie pateicības vārdi 
visiem, kuri atbalstīja mūs, izvadot 
pēdējā gaitā māmiņu un vecmāmiņu 
Valentīnu Stepiņu.

Paldies sakām Varakļānu Romas 
katoļu draudzes priesterim Č. Mikšto, 
ērģelniekam Edijam un viņa kolēģim 
Andrim, Varakļānu vsk. 12.b klases 
2008. gada absolventiem, Varakļānu 
vsk. 6.a klases vecākiem, Varakļānu 
Novada muzeja kolektīvam, radiem, 
draugiem, esošajiem un bijušajiem 
kolēģiem un kaimiņiem.

Valentīnas meitas – 
Velga, Zanda, Līga    

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA
SEPTEMBRĪ

20.09. Parastā liturģiskā laikposma XXV 
svētdiena.
sv. Mise plkst.  9.00 un 11.00 (mūžībā 
aizgajušā prelāta priestera Antona Boldāna 
90.dzimšanas diena)
27.09. Parastā liturģiskā laikposma 
XXVIsvētdiena.      
sv. Mise plkst.  9.00 un 11.00. Ražas svētki
Septembra svētdienās sv. Mise plkst.  9.00 
un 11.00
Darba dienu svētā Mise  no pirmdienas līdz 
piektdienai (izņemot  4. septembri)  plkst. 
18.00,
sestdienās plkst. 8.00.

SVECĪSU 
VAKARI
26. septembrī
Šķēļu kapos plkst. 15.00
Sila kapos plkst. 16.00
Stirnienes baznīcā sv. Mise par 
mirušajiem plkst. 17.00
Stirnienes kapos plkst. 18.30
3. oktobrī
Lielstrodu kapos plkst. 15.00
Trizelnieku kapos plkst. 16.00
Vecumnieku kapos plkst. 17.00
Cauņu kapos plkst.  19.00
Muižas kapos plkst. 17.30
Barkavas kapos plkst. 18.30
17. oktobrī
Varakļānu kapos plkst. 17.00

Paliec, māt, smaidā,
Paliec, māt, glāstā,
Paliec jaukajā bērnības stāstā.
                              /O. Lisovska/

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Zandai Špergai, māmiņu 

mūžībā pavadot.
Dekšāru pamatskolas kolektīvs

Ik cilvēkmūžs kā zieds reiz plaukst,
Lai dzīves nebītos.
Un savā mūžā uzplaucis,
Reiz arī noliektos.
 (V.Kokle-Līviņa)

Skumju brīdī esam kopā ar 
Velgu Stepiņu, māmiņu mūžībā 

pavadot.
Varakļānu vidusskolas 7.a klases 

skolēni un viņu vecāki

PALDIES meistariem Guntim Hal-
turinam un Gatim Upmalam par kvali-
tatīvi veikto remontu manā dzīvoklī.

Lidija

Klusajā mūža dārzā
Atnākšu parunāt, māt,
Pašus skaistākos ziedus
Atmiņām pielikšu klāt.

Izsakām dziļu līdzjūtību 
Līgai Osipovai ar ģimeni, 
māmiņu mūžībā pavadot.

Kaimiņi Pils ielā

Vasara – 
ceļojumu laiks

Ir uzausis saulains11. augusta rīts, un 
mēs, biedrības „Varakļānu  Aspazijas” sie-
vas, uzsākam ceļojumu uz Madonas pusi. 
Praulienā „Saulessētā” mūs sagaida zāļu 
sieva no  SIA „55 mārītes”, iepazīstam da-
žādas zālītes un tējas, degustējam garšīgo 
topinambūru ziedu tēju, daudzas tēju pa-
ciņas un kārbiņas arī nopirkām baudīšanai 
garajos ziemas vakaros.

Madonā pie stacijas ozola mūs sagai-
da gide, un stundu garā ceļojumā uzzinām 
daudz par Madonas vēsturi, pilsētas tagad-
ni un apmeklējam sporta kompleksu „Sme-
ceres sils”, ciemojamies pie pazīstamā ķe-
ramiķa Jāņa Seiksta un iepazīstamies ar 
viņa ģimenes skaisto dārzu un keramikas 
darbiem. 

Tālāk  dodamies uz Sarkaņiem ap-
skatīt etnogrāfi jas un seno lietu muzeju un 
otrā mājā Sarkaņu amatu skolu, kur top 
šīs puses tautu tērpi, etnogrāfi ski lakati un 
daudzas skaistas lietas. Mazu gabaliņu uz 
priekšu pabraucot, jau esam Biksērē pie 
Līgas kundzes „Ozolkalna klētī”, šeit tiek 
austas dažādas skaistas lietas,  mazdēli 
pagalmā auda smaržīgus svaigu zāļu un 
zariņu paklājus pirtij. Interesantais Līgas 
stāstījums, gonga, dažādu instrumentu 
skaņas mūs aizveda mākslas pasaulē, pal-
dies viņai.

Saulīte jau bija pavisam pagriezusies 
uz vakarpusi, kad sasniedzām Stalīdzānus, 
koku vilnas meistara Toča mājās, viņa at-
raktīvais stāstījums bija interesants un aiz-
raujošs, ka laiks paskrēja nemanot, saulīte 
jau pavisam zemu, kad atgriezāmies Vara-
kļānos, mazliet nogurušas, bet pozitīvi uz-
lādētas, jo priekšā garie ziemas vakari, kad, 
dzerot garšīgās tējas, varēs kaut ko līdzīgu 
īstenot redzētajiem rokdarbiem.

Paldies Varakļānu novada domei par 
piešķirto autobusu ceļojumam, liels paldies 
šoferītim Pēterim par vizināšanu, paldies arī 
visām apskates vietām, kur ciemojāmies.

SIA „Varakļānu Aspazijas” Helēna
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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


