
Skolotāju kolektīvs 2019./2020. mācību gadā.

Sveicam visus skolas absolventus, 
skolēnus un skolotājus lielajā jubilejā!

Svarīgākie fakti skolas vēsturē
Pirmā skola – Varakļānu tautskola 

darbību uzsāk 1864. gadā (neatkarīgās 
Latvijas laikā kļūst par 1. sešgadīgo sko-
lu); 1889. gadā tiek atvērta Varakļānu 
pareizticīgo draudzes skola (vēlāk pār-
dēvēta par 2. sešgadīgo pamatskolu); 
līdz 1941. gadam Varakļānos darbojas 
ebreju sešgadīgā pamatskola; pagasta 
teritorijā darbojušās 10 pirmās paka-
pes pamatskolas.

1921. gadā Borhu pils ēkā darbu 
uzsāk Varakļānu Valsts ģimnāzija ar 
humanitāro novirzienu, atvērta uz pil-

Draugs, atnāc, mūs gaida ceļi un klāni
Un aicina mīļotie VARAKĻĀNI.
Droši roku mums sniedz,
Skola mīļā un labā,
Daudz te meklēts un iets, –
Mūsu sapņus tu glabā.
 (M. Bārbale)

sētas augstākās pamatskolas bāzes.
1951. gadā apvieno divas sep-

tiņgadīgās skolas, no jauna izveido 2. 
septiņgadīgo skolu ar krievu mācību 
valodu.

1957. gadā nodod ekspluatācijā 
jauno vidusskolas ēku, tajā izvietojas 
internātskola ar krievu mācību valodu.

1961. gada janvārī vidusskola pār-

iet uz jaunajām telpām. 
1967. gadā ekspluatācijā nodod vi-

dusskolas piebūvi.
2007. gadā nodod ekspluatācijā 

sporta zāli.
100 gadu pastāvēšanas laikā Vara-

kļānu vidusskolu vadījuši 20 direktori.

16. oktobris – 
Varakļānu vidusskolas 
dzimšanas diena!

turpinājums 14. lpp.

NEATKARĪGS 
VARAKĻĀNU 
NOVADA 
LAIKRAKSTS
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VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES  
SĒDES PROTOKOLS 2021. gada 4.oktobrī 

Nr. 8

Varakļānu novada domes 
priekšsēdētājs Māris Justs in-
formē par izpilddirektora dar-
ba tiesisko attiecību pārtrauk-
šanu un konkursa izsludinā-
šanu izpilddirektora amatam, 
iepazīstina deputātus ar plāno-
to domes sēdes darba kārtību 
un aicina deputātus balsot par 
piedāvāto darba kārtību. 

Apstiprina izsludināto Va-
rakļānu novada domes sēdes 
darba kārtību. 

1. Par saistošo noteikumu 
Nr. 4  „Grozījumi 25.07.2013. saistoša-
jos noteikumos Nr. 5 „Varakļānu nova-
da pašvaldības nolikums”” apstiprinā-
šanu

2. Par balsu skaitīšanas komisijas 
izveidošanu Varakļānu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām

 Izveido domes priekšsēdētāja viet-
nieka vēlēšanu balsu skaitīšanas komi-
siju šādā sastāvā: 

„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 
saraksta pārstāvis Jānis Mozga, „Lat-
vijas attīstībai” pārstāvis Jānis Erels un 
„Latvijas Reģionu Apvienība”, Nacionā-
lā apvienība „Visu Latvijai” – „Tēvzemei 
un Brīvībai / LNNK” pārstāvis Māris Viš-
ķers.

3. Varakļānu novada domes priekš-
sēdētāja vietnieka vēlēšanas

Par Varakļānu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku tiek ievēlēta 
Janīna Grudule. 

4. Par Varakļānu novada domes 
pastāvīgo komiteju izveidošanu

1. Izveidot 2  pastāvīgās deputātu 
komitejas ar šādiem sastāviem:

1.1 Finanšu un attīstības komiteju  
9 deputātu sastāvā:

Māris Justs, Janīna Grudule,  Ivars 
Gruduls, Jānis Erels, Viktors Vilkaušs, 
Līga Upeniece, Ieva Zepa, Aina Jaunze-
me, Nauris Lazda.

1.2. Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komiteju 8 deputātu sastā-
vā:

Anita Saleniece, Jānis Mozga, Līna 
Nagle, Dace Ozoliņa, Māris Višķers, Ieva 
Zepa, Gunārs Gabrišs, Aina Jaunzeme.

5. Par izmaiņām Datu drošības pār-
kāpumu izskatīšanas komisijas sastāvā

1. Atbrīvot Ivaru Ikaunieku no Datu 
drošības pārkāpumu izskatīšanas ko-
misijas locekļa pienākumu pildīšanas 
ar 04.10.2021.

VARAKĻĀNU  NOVADA  DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

2. Iekļaut Datu drošības pārkā-
pumu izskatīšanas komisijas sastāvā 
pašvaldības juristi Ēriku Jermanovu ar 
05.10.2021.

6. Par izmaiņām Medību koordinā-
cijas komisijas sastāvā

1.  Atbrīvot Ivaru Ikaunieku no Me-
dību koordinācijas komisijas locekļa 
pienākumu pildīšanas ar 04.10.2021.

2. Iekļaut Medību koordinācijas ko-
misijas sastāvā Murmastienes un Va-
rakļānu pagastu pārvalžu vadītāju Jāni 
Mozgu ar 05.10.2021.

7. Par izmaiņām Mantas atsavinā-
šanas un izsoles komisijas sastāvā

1.  Atbrīvot Ivaru Ikaunieku no 
Mantas atsavināšanas un izsoles komi-
sijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 
04.10.2021.

2. Iekļaut Mantas atsavināšanas un 
izsoles komisijas sastāvā Karīnu Keišu 
ar 05.10.2021.

8. Par izmaiņām Starpinstitucionā-
lās komisijas bērnu tiesību aizsardzības 
jomā sastāvā.

Iekļaut Starpinstitucionālās komi-
sijas bērnu tiesību aizsardzības jomā 
komisijas sastāvā Murmastienes un 
Varakļānu pagastu pārvalžu vadītāju 
Jāni Mozgu ar 05.10.2021.

9. Par izmaiņām Administratīvās 
komisijas sastāvā.

1. Atbrīvot Austri Kokaru no Vara-
kļānu novada pašvaldības Administra-
tīvās komisijas locekļa darba pienāku-
mu pildīšanas ar 04.10.2021.

2. Iekļaut Administratīvās komisi-
jas sastāvā deputātu Māri Višķeru ar 
05.10.2021.

10. Par izmaiņām Koku ciršanas 
izvērtēšanas ārpus meža zemes komi-
sijas sastāvā.

1. Atbrīvot Ivaru Ikaunieku no Koku 
ciršanas izvērtēšanas ārpus meža ze-

Janīna Grudule – Varakļānu novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja vietniece. 
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Atklāta sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēdi vada: vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāja Aija Ščucka. 
Sēdi protokolē pašvaldības sekre-

tāre  Karīna Keiša.

DOMES  SASTĀVS:
1.   Deputāte Janīna Grudule – piedalās; 
2.   Deputāts Ivars Gruduls – piedalās;
3.   Deputāte Līna Nagle – piedalās; 
4.   Deputāts Viktors Vilkaušs – piedalās; 
5.   Deputāts Māris Justs – piedalās; 
6.   Deputāts Jānis Erels – piedalās; 
7.   Deputāts Gunārs Gabrišs – piedalās; 
8.   Deputāts Jānis Mozga – piedalās; 
9.   Deputāte Līga Upeniece – piedalās;
10.  Deputāte Anita Saleniece – piedalās;
11.  Deputāte Dace Ozoliņa – piedalās;
12.  Deputāte Aina Jaunzeme – piedalās;
13.  Deputāte Ieva Zepa – piedalās;
14.  Deputāts Māris Višķers – piedalās;
15.  Deputāts Nauris Lazda – piedalās.

PIEAICINĀTIE  UN  INTERESENTI: 
Varakļānu novada vēlēšanu komi-

sijas locekle – Evija Suhačeva;
Varakļānu novada vēlēšanu komi-

sijas sekretāre – Sanita Senkāne;
Laikraksta „Stars” pārstāvji.

DARBA  KĀRTĪBA:
Varakļānu novada vēlēšanu ko-

misijas priekšsēdētāja Aija Ščucka ap-
sveic jaunievēlētos domes deputātus 
un sniedz informāciju par 2021. gada 
11. septembra Varakļānu un Rēzeknes 
novada vēlēšanu norisi un balsošanas 
rezultātiem.

Varakļānu novada vēlēšanu komi-
sijas priekšsēdētāja iepazīstina depu-
tātus ar plānoto domes sēdes darba 
kārtību un aicina deputātus balsot par 
piedāvāto darba kārtību. 

Apstiprina izsludināto Varakļānu 
novada domes sēdes darba kārtību. 

1. Par balsu skaitīšanas komisijas 
izveidošanu Varakļānu novada domes 
priekšsēdētāja vēlēšanām.

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 
40. pantam novada domes priekšsēdē-
tāja vēlēšanas norit atklāti, ar vēlēšanu 
zīmēm. Šajā nolūkā ir nepieciešams 

izveidot balsu skaitīšanas komisiju. A. 
Ščucka izsaka priekšlikumu balsu skai-
tīšanas komisijas pienākumus uzticēt 
klātesošajiem novada vēlēšanu komi-
sijas locekļiem Sanitai Senkānei, Evijai 
Suhačevai un pašvaldības sekretārei 
Karīnai Keišai.

Deputātiem iebildumu nav.
Izveido domes priekšsēdētāja vē-

lēšanu balsu skaitīšanas komisiju šādā 
sastāvā:

Sanita Senkāne, Karīna Keiša, Evija 
Suhačeva.

2. Varakļānu novada domes priekš-
sēdētāja vēlēšanas.

Tiek dots vārds A. Ščuckai.
Deputāti tiek aicināti izvirzīt kan-

didatūras domes priekšsēdētāja ama-
tam.

V. Vilkaušs saraksta „Latvijas attīstī-
bai” vārdā izvirza M. Justa kandidatūru. 
J. Grudule no „LATVIJAS ZEMNIEKU SA-
VIENĪBA” saraksta atbalsta V. Vilkauša 
priekšlikumu un piekrīt M. Justa kandi-
datūras izvirzīšanai. Politiskās partijas 
„Latvijas Reģionu Apvienība”, Nacionālā 
apvienība „Visu Latvijai” – „Tēvzemei un 
Brīvībai / LNNK” saraksta deputāti neiz-
virza nevienu kandidātu.

A. Ščucka informē par kārtību, kādā 
norit atklāta balsošana ar vēlēšanu zī-
mēm.

Tiek izsludināts 10 minūšu pārtrau-

kums, lai balsu skaitīšanas komisija va-
rētu izgatavot 15 vēlēšanu zīmes, saga-
tavotos balsošanas procedūrai. 

Pēc pārtraukuma deputātiem tiek 
izdalītas vēlēšanu zīmes un deputāti 
veic savu izvēli. Balsošanas komisija 
saskaita balsis un vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja Aija Ščucka ziņo par bal-
sošanas rezultātiem. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldī-
bām” 19. panta ceturto daļu, 21. panta 
pirmās daļas 10. punktu, 40. panta pir-
mo un ceturto daļu, Varakļānu novada 
dome, balsojot ar vēlēšanu zīmēm, ar 
„par” 13 balsīm (J. Grudule, I. Gruduls, 
L. Nagle, V. Vilkaušs, M. Justs, J. Erels, 
G. Gabrišs, J. Mozga, L. Upeniece, A. Sa-
leniece, D. Ozoliņa, A. Jaunzeme, N. Laz-
da); „pret” – nav; „atturas” – 2 , (I. Zepa, 
M. Višķers), NOLEMJ:

1. Par Varakļānu novada domes 
priekšsēdētāju ievēlēt Māri Justu.

Māris Justs pateicas deputātiem 
par izrādīto uzticību un ievēlēšanu 
amatā, izsakot apņemšanos turpināt 
uzticēto pienākumu veikt pēc labākās 
sirdsapziņas.

A. Ščucka,
Vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāja 
K. Keiša,

Varakļānu novada 
pašvaldības sekretāre

Varakļānu novada pašvaldības domes deputāti. 

mes komisijas locekļa 
pienākumu pildīšanas ar 
04.10.2021.

2. Iekļaut Koku cirša-
nas izvērtēšanas ārpus 
meža zemes komisijas sa-
stāvā Saimnieciskās daļas 
vadītāju Vilni Dzērvīti ar 
05.10.2021.

11. Par izmaiņām Iepir-
kumu komisijas sastāvā.

1. Atbrīvot Ivaru Ikau-
nieku un Gunāru Puntužu 
no Iepirkumu komisijas 
locekļa pienākumu pildīša-
nas ar 04.10.2021.

2. Iekļaut Iepirkumu 
komisijas sastāvā Anitu 

Broku un Vilni Dzērvīti ar 05.10.2021.
3. Apstiprināt Iepirkumu komisiju 

šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētāja – Aija 

Ščucka,
priekšsēdētāja vietnieks – Nauris 

Lazda,
locekļi – Anita Broka, Vilnis Dzērvī-

tis, Jānis Mozga, Evija Suhačeva.
13. Par atbalstu ēdināšanas izde-

vumu segšanai attālinātā mācību pro-
cesa laikā.

1. Nodrošināt materiālu pabalstu 
ēdināšanas izdevumu segšanai Vara-
kļānu novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestāžu 5 – 6-gadīgajiem bēr-
niem un Varakļānu vidusskolas skolē-
niem attālinātā mācību procesa laikā, 
neizvērtējot ģimenes materiālo situā-
ciju.

2. Noteikt ēdināšanas izdevumu 1. 
punktā minētajam mērķim 0,85 EUR 
par katru attālinātā mācību procesa 
dienu izglītojamajiem laika periodā no 
2021. gada 4. oktobra līdz 2021. gada 
31. decembrim.

3. Naudas pabalsta pārskaitījums 
tiek veikts vienu reizi mēnesī līdz nāko-
šā mēneša 10. datumam, pamatojoties 
uz izglītojamo likumiskā pārstāvja pie-
teikumu un izglītības iestāžu sagatavo-
to informāciju par izglītojamā dalību 
mācību procesā.

4. Lēmuma izpildi finansēt no paš-
valdības 2021. gada budžetā šim mēr-
ķim paredzētajiem līdzekļiem.

M. Justs, 
Domes priekšsēdētājs

K. Keiša,
Varakļānu novada pašvaldības 

sekretāre 
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Publiskās apspriešanas anketas apkopojums

Paldies visiem 900 
Varakļānu novada 
iedzīvotājiem, kuri 
atnāca un izteica savu 
viedokli par novada 
nākotnes redzējumu. 
Ar šo aptauju 
kārtējo reizi mēs visi 
apstiprinājām, ka 
attīstības virziens 
ir skaidrs un paliek 
nemainīgs. 
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Cienījamais anonīmais svešiniek! 
Man gan nepatīk anonīmi rakstītā-

ji, jo es pati nekad tā nedaru.
Es atzīstu skaidru un tiešu valodu, 

nevis aizmugurējas intrigas. Domāju, 
ka Jūs aizskāra mana tiešā runa raidī-
jumā „Province” un Jūs esat nolēmis 
ar avīzes „Varakļōnīts” starpniecību 
izteikt man pārmetumus un nobārt 
par uzdrošināšanos. Atzīšos, ka pēc 
raidījuma tiku nosaukta par „meli”, kā 
arī man tika  piedraudēts, ka būšu pir-
mā, kas cietīs un pazaudēs darbavietu, 
jo, lūk, Dainis Mjartāns jau sen kārojot 
ieņemt manu vietu muzejā. Ar avīzes 
starpniecību vēlos atbildēt arī tai per-
sonai, kas mani nobāra pa telefonu. 
Jāteic, ka, pie bikts ejot, man nebūs jā-
nožēlo melošanas grēks, jo es to nees-
mu darījusi, bet tai personai, kas mani 
apmeloja, gan būtu jānožēlo par cita 
cilvēka zaimošanu. 

Mūsu nelielajā pilsētā mēs diem-
žēl dzīvojam pakļaujoties baumām. 
Ar D. Mjartānu esmu pazīstama no 
2000. gada kā sāku strādāt muzejā. 
Šo gadu laikā starp muzeju un Daini, 
kā arī Mariku Zeimuli ir izveidojusies 
cieša sadarbība. Kopīgi esam veidojuši 
mākslas un  grāmatu izstādes un kok-
ļu dienu pasākumus. Visus šos gadus 
muzejs arī tūrisma jomā ir sadarbo-
jies ar biedrību „Latgaļu sātu” un tas 
nevienam līdz šim nav traucējis, bet 
tikai veicinājis sabiedrības interesi un 
apmeklētību.

Es tomēr atbildēšu   uz Jūsu uzdo-
tajiem jautājumiem, jo kā pats vēstules 
beigās rakstāt, mēs dzīvojam demo-
krātiskā valstī un katrs varam brīvi 
izteikt savas domas. Mūsu domas 
var arī  nesakrist, jo katrs domājam 
savādāk, kā rezultātā rodas pretējs 
viedoklis. 

Jūs kā muzeja vadītāja visas 1. 
valsts priekšā skaidrojāt, kā tiek kropļota 
latgaliešu valoda. Bet kāpēc pati to darāt 
visas valsts priekšā? Es te domāju vārdu 
māte. Jūs sakāt, ka pareizi ir mõte, bet vi-
kipēdijā ir rakstīts muote. Tāpēc gribētos 
dzirdēt atbildi par latgaliešu valodas sta-
tusu Latvijas valstī un kāpēc Jūs to gribat 
uzspiest citiem, kuri runā citādā izloksnē. 
Kā arī par Vēsturisko zemju likumu un tā 
nevalstiskajām organizācijām.

Latgaliešu valodas statuss ir diez-
gan savdabīgs, jo likumā latgaliešu 
rakstu valoda noteikta kā latviešu va-

lodas paveids. Latgaliešu valoda nav 
arhaisms, kurā runā tikai vecmāmiņas 
dziļi laukos vai kas izskan dievkalpoju-
mos.

2011. gadā notikušās tautas skai-
tīšanas dati liecina, ka ikdienā latga-
liešu valodu lieto 8,8% Latvijas valsts 
iedzīvotāju, savukārt Varakļānu nova-
dā 67% iedzīvotāju. Latgaliešiem sava 
dzimtā valoda ir nozīmīgs identitātes 
pamats. Tātad Varakļānu novadā pa-
stāv latgaliskā identitāte.

2007. gada 28. septembrī apstip-
rinātajos noteikumos „Par Latgaliešu 
rakstības noteikumiem” 1.3. punktā 
ir teikts, ka divskaņus raksta ar burtu 
savienojumiem ai, au, ei, ie, iu, yu, ou, 
ui, uo: maize, saule, zeile, sierms, niule, 
lyugt, klouga, puika, suoļs, muote. Pie-
ļaujama divskaņa uo apzīmēšana 
arī ar ō. Noteikumu ievadā ir teikts, ka 
latgaliešu rakstu valodas fonologiskās 
sistēmas pamatā ir Jasmuižas, Vārka-
vas, Vidsmuižas, Viļānu, Sakstagala, 
Ozolaines, Makašānu, Dricēnu, Gaiga-
lavas, Biržu, Tilžas un Nautrēnu izlokš-
ņu sistēma. 2007. gada Latgaliešu valo-
das pareizrakstības noteikumi veidoti 
pēc 1929. gada bīskapa Pētera Stroda 
latgaliešu gramatikas „Pareizrakstei-
bys vōrdneica” pamata. Strīdīgs jautā-
jums ir par divskaņa „O” pierakstu. Ja 
iepriekš tas tika pierakstīts kā „Ō”, tad 
jaunie noteikumi paredz pamatā lietot 
„UO”.  

Varakļānu novadā vairāk izmanto 
bīskapa P. Stroda ortogrāfiju ar div-
skani „Ō”, tāpēc liela daļa iedzīvotāju, 
tostarp arī es, to lietojam. Viens no 
piemēriem ir laikraksta nosaukums 
„Varakļōnīts”.  Es nevienam  neuzspie-
žu lietot divskani „Ō”. Katrs izvēlas pats 
kā pierakstīt UO vai Ō. Man patīk labāk 
rakstīt Ō, jo man tā ir vieglāk un sapro-
tamāk. Raidījumā netika pieminēts par 
valodas kropļošanu, bet gan lietošanu 
ikdienā. Ne vienmēr taisnība ir Vikipē-
dijai, vismaz augstskolā to lietot neie-
saka.

Latviešu vēsturisko zemju likums 
stājās spēkā šā gada 1. jūlijā. Likumā 
ir noteikta vietējo kopienu primārā 
atbildība par savas identitātes sagla-
bāšanu, kā arī valsts un pašvaldību 
pienākumi šo identitāšu uzturēšanā. 
Lai gan Varakļānu novada dome bija 
pret šī likuma izsludināšanu un uzdrīk-

stējās lūgt valsts prezidentam Levita 
k-gam to nedarīt, taču likumu prezi-
dents izsludināja. Likuma ietvaros arī 
Varakļānu pašvaldībai būs pienākums 
nodrošināt latgaliskās identitātes un 
kultūrvēsturiskās vides ilgtspējīgu at-
tīstību. Nevalstiskajām organizācijām, 
muzejam, izglītības un citām iestādēm 
būs primārais pienākums kultivēt no-
vadā latgalisko identitāti, lai to sagla-
bātu nākamajām paaudzēm.

2. Kā Jūs uzdrošinājāties savus per-
soniskos uzskatus paust darba laikā un 
darba vietā? Muzejs ir sabiedriska iestā-
de, un ar šādu savu izturēšanos Jūs grau-
jat gan muzeja, gan novada reputāciju.

Uzskatu, ka muzejs ir tā vieta, kur 
ir visvairāk jārunā par vēsturiskiem 
notikumiem. Tas tikai vairo muzeja un 
novada atpazīstamību labākajā nozī-
mē un tas ir mans, kā muzeja vadītājas 
pienākums.  

LTV Raidījums „Kultūršoks” arī in-
tervēja personas gan Varakļānu tautas 
bibliotēkā, gan Varakļānu vidusskolā, 
kas arī ir sabiedriskas vietas. Pēc Jūsu 
teiktā sanāk, ka kultūras namā arī ne-
drīkst rīkot sapulces un izteikt savu vie-
dokli, jo tā ir sabiedriska vieta. 

Jūs domājat, ka Madonas piekritē-
ju intervijas negrauj novada tēlu Lat-
vijā, ja dzirdam, ka aiz „Varakļāniem 
beidzas Latvija”? Jūs domājat, ka pie-
vienošana Rēzeknes novadam atnesīs 
jums jaunas represijas un būs jārunā 
krieviski? Vai jums nešķiet, ka domā-
jat stagnātiski? Šobrīd mainās visas 
pasaules un tautu likteņi, tas notiek 
arī pie mums. Liela daļa iedzīvotāju ir 
kļuvuši ļoti agresīvi noskaņoti un emo-
cionāli. Manī ne pret vienu naida nav, 
bet jūtu, ka daudzi ir ļoti naidīgi pret 
mani. Sevišķi inteliģences pārstāvji iz-
rāda savu nostāju nesveicinoties, kas 
agrāk bija pats par sevi saprotams! Es 
piedodu Jūsu vērsto naidu pret mani. 
Es cienu Jūs un visus pārējos novada 
iedzīvotājus. Nekas vairs nebūs tā kā 
agrāk, visapkārt viss mainās, mainās 
tehnoloģijas, mainās novadi, terito-
rijas un ir pienācis laiks mainīties arī 
pašiem! Šobrīd pašiem ir jāmācās un 
jāiet laikmetam līdzi. Mums visiem labi 
zināmi Raiņa slavenie vārdi: „Pastāvēs, 
kas pārvērtīsies!”

 Cienījamie, varakļānieši un nova-
da iedzīvotāji! Ir brīnišķīgi, ka varam 

dzīvot un strādāt savā novadā, bet 
kādreiz vienalga būs jāapvienojas, jo 
mazam novadam nebūt nav izdevīgi 
būt starp lielajiem. Līdz šim un jop-
rojām mēs izmantojam kā Madonas, 
tā arī Rēzeknes pakalpojumus un ne-
viens nešķiroja, kur labāk, kur sliktāk, 
bet gan izdevīgāk pašam. Galvenais, 
ka šobrīd valstī viss pieejams digitāli, 
praktiski gandrīz nemaz nav jāierodas 

instancēs, lai nokārtotu savas darīša-
nas. Jūs varat izmantot jebkuras pilsē-
tas veselības pakalpojumus, Varakļānu 
KAC un TIC pakalpojumus, sociālā die-
nesta un bibliotēku interneta pakalpo-
jumus u.c. 

Eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga 
kādreiz teica: „Ir tie, kas vēl ar šo faktu 
nevar samierināties un nav samierinā-
jušies. Ir tie, kas kā suņi karavānai uz 

priekšu ejot, smilkst ceļa malā un ņurd 
aiz sava naida, bet mums vienalga...”.

Dzīvosim ar cerību, ka mainīsies 
Saeima un likumdošana, kā arī vēlāk 
visiem būs labi.

Lai jums visiem laba veselība!

Ar cieņu, 
Terese Korsaka

Varakļānu Novada muzeja vadītāja

10. septembrī Varakļānu Novada 
muzejā sadarbībā ar Ungārijas vēstnie-
cību Latvijā svinīgi tika atklāta izstāde 
„ZEMA”. Ungārijas apslēptie dārgumi.  
Izstādes atklāšanā piedalījās Ungārijas 
kultūras atašeja Latvijā Annamārija Bā-
ņai- Balāža (Bányai-Balázs Annamária) 
un Ungārijas vēstnieka Latvijā asisten-
te Kristīne Vulāne. Vēstniecības pārstā-
ves bija gandarītas par iespēju izstādīt 
rotas Varakļānu Novada muzejā, tik 
tālu no Rīgas.

Nelielais ģimenes uzņēmums ir 
radījis spēcīgu zīmolu – ZEMA, kas 
jau vairāk kā desmit gadus veiksmīgi 
attīsta un popularizē Ungārijas lepnu-
mu – augstvērtīgu porcelānu, izgata-
vojot porcelāna rotas, balvas vietējo 
un starptautisko sporta sacensību va-
jadzībām, kā arī izpildot individuālus 
pasūtījumus. Šim zīmolam raksturīgs 
unikāls stils, krāsu un dizainu daudz-
veidība, izsmalcinātas formas un kva-
litatīvu, videi draudzīgu un nealerģisku 
izejmateriālu izmantošana.

ZEMA manufaktūrā porcelāna 
masa tiek veidota pēc pašu receptes, 
kas ir īpaši izstrādāta rotu izgatavo-
šanai. Katra rota ir 100% roku darbs, 
sākot ar dizainu un beidzot ar pēdējo 
otas vilcienu. Rotu tapšanas proce-
sā piedalās augstas klases speciālisti, 
mākslinieki un dizaineri, tādējādi no-
drošinot produktam augstu kvalitāti. 
Īpašu vērtību ZEMA rotām piešķir to 
apgleznošanā izmantotais 21 karātu 
zelts un 23 karātu platīns. Domājot 
zaļi, ražošanas procesā tiek izmantoti 
atjaunojamie enerģijas resursi: elek-
trība manufaktūras vajadzībām tiek 
iegūta no saules baterijām, bet ražo-
šanas laikā radušies blakusprodukti 
tiek vēlreiz pārstrādāti un izmantoti 

Dārgumi no Ungārijas

izejmateriālā.
Rotu kolekcijās var saskatīt dažā-

du laikmetu stilus: baroku, jūgendstilu,  
Art Deco, kā arī laikmetīgas vēsmas. Ie-
dvesmojoties no Rīgas jūgendstila, tika 
radīta īpaša kolekcija ar nosaukumu 
„Rīga”, kas ir veltījums Rīgas Jūgendsti-
la centram.

Katrai ZEMA kolekcijai ir savs 
stāsts un nozīme. Uzņēmuma vadītāja 
un dizainere Eržēbeta Pappa  (Erzsé-
bet Papp) atzīst, ka liela loma kolekci-
ju veidošanā ir ungāru tautas vēstu-
riskajām rotām un ornamentiem, kā 
arī mākslas un dabas motīviem. Rotu 
apgleznošanā izmantotie motīvi vien-
mēr ir ar saturu, vēstījumu, piemēram, 
kolekcija „Senais Spēks” mūsdienīgā 
veidā atspoguļo ungāru tautas rakstus 

un motīvus.
ZEMA īpašniece uzsver, ka zināša-

nas par porcelāna izgatavošanu ir vēr-
tīgs mantojums, kas ir saglabājies vai-
rākās vietās Eiropā, un šis mantojums 
ir jānodod nākamajām paaudzēm, 
vienlaicīgi pielāgojoties iespējām, mo-
des tendencēm un arī pircēju pieprasī-
jumam. Ir jāiet līdzi laikam, taču visam 
jābūt līdzsvarā, tāpēc ZEMA rotas nav 
radītas radikālās modes iespaidā, tās 
izstaro klasisku, paliekošu eleganci un 
oriģinalitāti.

Unikālā izstāde muzejā būs apska-
tāma līdz 30. novembrim. Visi laipni 
aicināti!

Materiālu apkopoja
Līga Osipova
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Ir atzīstami, ja lasītāji izsaka savu 
viedokli par problēmām, kas skar viņus 
un līdzcilvēkus. Iespēju robežās tie tiek 
publicēti. Jāpiezīmē, ka „Varakļõnīts” 
iznāk reizi mēnesī, tāpēc nepublicējam 
rakstus ar novecojušu informāciju. 

Cienīsim sevi un citus! Nekorekti sū-
tīt pārfotografētus rakstus WhatsApp, 
mūsdienu tehnoloģijas ļauj izmantot 
e-pastus vai sliktākajā gadījumā nodot 
rokrakstā. Vienu šādu rakstu nācās pār-
rakstīt (bez faktu un kļūdu korekcijām), 
otru publicējam oriģinālā.

Ar cieņu – redaktore

Jautājumi un atbildes Ilmāra Lat-
kovska un Aivara Grozas kungiem uz 
septembra „Varakļõnīts” publikāci-
jām!?

Jā, nav iespējams labot senu vēs-
turi – vēsturisko taisnīgumu, bet pēc 
padomju iekārtas sabrukuma mēs 
esam pirmā vara, kurai arī jāsalabo ie-
priekšējās varas aplamības!?

Vai Jūs, abi kungi un ikviens vara-
kļānietis esiet izpratis ģeogrāfiskā no-
vietojuma – okupācijas mainību robe-
žu attīstību!?

Lasītāji izsaka savu viedokli
Agrākais Varakļānu pagasts dien-

vidu pusē robežojas ar Stirnienes, 
Vidsmuižas, Viļānu pagastu. Ja 1963.
gadā ievilktās robežas būtu vismaz ar 
Varakļānu dzelzceļa staciju, varbūt vēl 
varētu samierināties. Bet, ja tās robe-
žojas ar Varakļānu pilsētu -– šis dikta-
tūras laiku absurds bija jau sen likvidē-
jams!?...

Laipni lūgti pie mums, cieši blakus 
esošajos, Bokānos un citos ciemos - 
atnāciet dabā izstaigāsim „unikālo” 
sadalījumu!?

Kādēļ, mums 27 gadus padomju 
un nu jau 31 gadu brīvvalsts laikā - par 
kādiem grēkiem, parādiem jānes šis 
finansiālais un morālais slogs – upu-
ris!?...

Personiski man vēl arī šodien esot 
biedrības „Bokonu Bryuklines” vadī-
tajai – veicot LEADER projektus, jāpa-
iet gar 1,5 km attālo Varakļānu domi 
līdz autoostai, jāsēstas autobusā un 
jādodas uz 8,5 km attālajām Dekšā-
rēm – līdz šim arī Viļāniem 20 km !?... 
Savukārt Varakļāni – Rēzekne 45 km, 
Madona 55 km.

Loģiski būtu – jaunajai varai, tūdaļ, 

1990. gados šo okupācijas laiku slogu 
likvidēt!?...

Mēs par to cīnāmies presē jau no 
1994. gada, bet vēl līdz šim bez panā-
kumiem!?...

Atkārtoti esmu paudusi savu vie-
dokli par šo tēmu, bet kas gan kurla-
jam likt sadzirdēt – Varakļānu valdība 
to nedzird, negrib vai neprot, šķiet tai 
nav loģikas, racionālas izpratnes – tā 
balstās tik uz izjūtām, pieraduma un 
iestaigātam stigām!?...

Viss minētais ir vistiešākais, vis-
cilvēciskākais iemesls – pamatojums 
tam, ka Varakļanus jānoliek īstajās 
mājās Latgalē!?..

Cieņā, cerībā gaidu atbildi – vien-
laikus Bokānu un Varakļānu iedzīvotā-
ja latgales patriots Dzidra Bruzgule.

S. Ebreju kopiena vēl šodien P. 
- pieprasa labot pat vēl senāku vēstu-
ri!?...

Neatkarīgais laikraksts „Varakļõ-
nīts” manu rakstīto viedokli jau vai-
rākkārt nepublicē, jo ir vienpusīgs, vid-
zemniecisks!

Dz.B.

Nu jau par tradīciju kļuvusi Vara-
kļānu veselības aprūpes centra sadar-
bība ar „Sprīdīša" audzēkņiem, audzi-
nātājām un vecākiem, kas vienmēr 
liek atcerēties, ka vientulība, vecums 
un slimības vieglāk pārciešamas, ja 
ir, kas atceras, rūpējas un vēl labu. Kā 
katru gadu rudenī – tuvojoties senioru 
dienai – mūsu mazie draugi kopā ar 
vecākiem sarūpē veselīgus našķus, 
pašu vāktas tējas un dažā-
dus dārza labumus VAC 
iemītniekiem. Tādēļ 
visu iestādes iedzī-
votāju vārdā gribu 
pateikt sirsnīgu 
paldies. Paldies 
par pozitīvajām 
emocijām  un par 
to, ka izkrāšņojāt 
mūsu ikdienu. 
Paldies par aizkus-
tinājuma asarām un 

Viena no vissvarīgākajām lietām, ko varat darīt uz 
zemes, ir ļaut cilvēkiem zināt, ka viņi nav vieni. 
(Š. L. Alksnis)

par sajūtu, ka neesam aizmirsti. Paldies par našķiem kopgal-
dam un baudu vēderam!

Dina,
VAC direktore

Vēstule iesūtīta WhatsApp lietotnē.
Ar cieņu – redaktore
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23. septembrī Varakļānu Novada 
muzejā viesojās augsti godājamais 
tālbraucējs kapteinis, Triju zvaigžņu 
ordeņa kavalieris, grāmatas „Ceļš uz 
jūru” autors Antons Ikaunieks un Latvi-
jas Jūras akadēmijas 3. kursa studenti 
Toms un Miks. Viesi tikās ar Varakļānu 
vsk. 8. klašu skolēniem un skolotājām. 
Pasākumu papildināja Varakļānu vi-
dusskolas 1. – 4. klašu skolēnu zīmēju-
mi par tēmu „Jūra.” 

A. Ikaunieks ir dzimis 1947. gada 
13. jūnijā daudzbērnu ģimenē. Viņa 
bērnība pavadīta Dekšāru pagasta At-
spukas ciema „Kārlēnos”, bet uz Dobe-
les rajona Krimūnu pagasta „Āķiem” 
ģimene pārcēlās, meklējot labāku 
dzīvi. Tas notika 1955. gada pavasa-
rī. Bērnība Antonam pagāja laukos - 
meža ielokā netālu no Malmutes upes 
apmēram piecus kilometrus no Vara-
kļāniem. Bērnība nebija viegla, māte 
Helēna pasaulē laida divpadsmit bēr-
nus. Neskatoties uz naudas grūtībām, 
ģimenē valdīja saskaņa. A. Ikaunieka 
pirmā skolā bija Salmenes septiņgadī-
gā skolā, kur vienā telpā mācījās divu 
dažādu klašu skolēni. Bija diezgan liela 
šaurība. 2. klasē A. Ikaunieks jau sāka 
mācīties Dobeles astoņgadīgajā skolā, 
kura atradās apmēram 5 km no jauna-
jām mājām. Grūts bija sākums, vecā-
kajās klasēs jau viss iegājis sliedēs. Pēc 
pamatskolas beigšanas 1961. g. vasa-
rā A. Ikaunieks  strādāja kolhoza „Zelta 
druva” būvbrigādē. Tieši, strādājot kol-
hozā, Antons saprata, ka ikviens darbs 
prasa rūpīgu attieksmi, pacietību, ie-
maņas. Mācības turpinājās Dobeles 
2. vidusskolā, kurā mācību valoda bija 
krievu valoda. Antona krievu valodas 
zināšanas stipri piekliboja. Bija pagājis 
viens mēnesis skolā, kad no tālajiem 
ziemeļiem – Murmanskas apgabala 
Sosnovecas salas, kas atrodas Baltajā 
jūrā, atvaļinājumā uz Latviju ciemos 
atbrauca vecākais brālis Pēteris ar ģi-
meni. Pēteris armijā bija dienējis kara 
flotē un pēc dienesta palicis strādāt 
Sosnovecas salas bākas kompleksa 
apkalpē. Pēteris atvaļinājumā mā-
jās parasti ieradās jūrnieka formā un 
stāstīja par kara floti, kuģiem un jūru. 
Tas viss vēl vairāk stiprināja A. Ikaunie-
ka vēlmi kļūt par jūrnieku. Uzzinot par 

Tālbraucējs kapteinis, 
Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris Antons Ikaunieks
  gada jūlijā Antons atgriezās Latvijā. 

Jūlija beigās Antons devās uz Rīgu un 
iesniedza dokumentus Rīgas jūrskolā. 
Nokārtojis trīs eksāmenus, bija ticis 
savā sapņu skolā. Jūrskolā pavisam 
mācījās apmēram 800 kursantu. Jūr-
skolā bija stingra dienas kārtība. Bla-
kus vidusskolas vispārizglītojošajiem 
priekšmetiem, tika mācīti arī speciālie 
profesionālie priekšmeti. Bez mācī-
bām kursanti pildīja vēl citus darbus 
un veica dažādus pienākumus. Lai cik 
grūts bija iesākums, A. Ikaunieka zinā-
šanas arvien uzlabojās. 

1963. gada 3. augustā kopā ar vēl 
četrdesmit trim 1. rotas kursantiem 
uzkāpa uz barkentīnas „Kapella” klā-
ja. Tas viņam bija kaut kas īpašs. Tas 
bija pirmais reiss ne tikai uz īsta jūras 
kuģa, bet vēl vairāk – uz burinieka, 
pirmā tikšanās ar jūru. Triju mēnešu 
laikā „Kapella” krustām šķērsām bija 
izbraukājusi Baltijas jūras, Somu un 
Rīgas jūras līča ūdeņus. 1963. gada 
novembrī, praksei beidzoties, kursan-
ti kārtoja gala eksāmenus un saņēma 
savā dzīvē pirmo jūrnieka kvalifikācijas 
dokumentu – 2. klases matroža aplie-
cību. Pēc otrā kursa eksāmenu sesijas 
sākās otrā divus mēnešus garā jūras 
prakse. Trešā kursa mācību program-
mā pārsvarā bija speciālie priekšmeti. 
Pēc 1965. gada jūnijā nokārtotajiem 
trešā kursa eksāmeniem un neilga at-
vaļinājuma „Āķos” A. Ikaunieks devās 
gadu ilgā praksē  uz kuģa „Smoļens-
ka”. Viņam bija jādodas uz Krievijas 
ziemeļiem. Uz kuģa Antons iemācījās 
pagatavot agrās brokastis un pildīja 
sardzes matroža pienākumus. Vēlāk 
kapteinis tika norīkots uz tvaikoņa 
„Kotlasa”, kur arī pildīja sardzes mat-
roža pienākumus. Līdztekus matroža 
pienākumiem vajadzēja pildīt gada 
prakses uzdevumus. Pēc ilgās prakses 
Antons Ikaunieks ar citiem kursan-
tiem atgriezās jūrskolā no dažādām 
Padomju Savienības malām. Pēc divu 
mēnešu mācībām atkal bija jādodas 
praksē uz kuģiem, kur studentiem bija 
jākļūst par kapteiņa jaunākā, ceturtā 
vai trešā palīga stažieriem un dublēt 
viņus uz komandtiltiņa sardzes laikā. 
Antons tika norīkots uz tankkuģa „Bal-
ta” un devās uz Klaipēdas ostu. Pēc šīs 

prakses Antonam Ikauniekam jau bija 
jāsāk domāt par izlaiduma eksāme-
niem. Pēc labi nokārtotajiem gala ek-
sāmeniem Antona sirds gavilēja. Viens 
nozīmīgs dzīves posms bija noslēdzies 
– iegūta tirdzniecības flotes stūrmaņa 
kvalifikācija. No 1962. gadā jūrskolā 
uzņemtajiem deviņdesmit  kursan-
tiem līdz galam aizgāja vien sešdesmit 
septiņi. 

1967. gadā martā Latvijas jūras 
kuģniecības kadru daļā Antons saņē-
ma nosūtījumu darbā uz tankkuģa 
„Rava Russkaja” 1. klases matroža 
amatā. Nākošais kuģis, uz kuru tika 
norīkots A. Ikaunieks, bija tankkuģis 
„Valmiera.” Papildus matroža jau ie-
rastajiem pienākumiem klāt nāca pro-
duktu noliktavas uzrauga pienākumi. 

1968. gada sākumā matroža 
amatā bija izbraucis darba diploma 
saņemšanai nepieciešamo stāžu un 
Rīgas ostas kapteiņa dienestā iesnie-
dzis visas nepieciešamās izziņas, un 
arī saņēma pirmo darba diplomu – 
tuvbraucēja stūrmaņa diplomu, tāpēc 
vairs nebija šķēršļu tikt norīkotam par 
kapteiņa palīgu – līdz pat kapteiņa ot-
rajam palīgam. Lai saņemtu nākamās 
pakāpes darba diplomu – tālbraucēja 
stūrmaņa, vajadzēja nostrādāt divdes-
mit četrus mēnešus kapteiņa jaunākā 
palīga amatā, no tiem sešus mēnešus 
ne zemākā par otro stūrmani, strādā-
jot tālajos reisos. Lai stūrmaņa karjerā 
saņemtu pēdējās pakāpes darba dip-
lomu – tālbraucēja kapteiņa diplomu, 

bija nepieciešams nostrādāt tālajos 
reisos astoņpadsmit mēnešus vecākā 
stūrmaņa amatā un nokārtot tehnisko 
minimumu. Tālāk sekoja braucieni uz 
kuģiem „Ķemeri”, „Turinska”, „Kauņa”, 
„Imants Sudmalis”, „Narva”, „Tukums”, 
„Ogre”.

1972. gada sākumā A. Ikaunieks 
jau bija izstrādājis nepieciešamo stāžu, 
lai saņemtu tālbraucēja stūrmaņa dip-
lomu. Viņš bija nolēmis iegūt augstāko 
izglītību Kaļiņingradas Zivrūpniecības 
un zivsaimniecības tehniskajā institū-
tā. Lai gūtu jaunas zināšanas, viņš no-
lēma mācīties Kuģu būves un remonta 
fakultātē, lai iegūtu kuģu būves inže-
niera izglītību. Studijas varēja savienot 

ar darbu.  Ar studijām nekādu grūtību 
nebija. No 1973. līdz 1975. gadam An-
tons pildīja arī deputāta pienākumus 
Rīgā un 1975. gada beigās , nokārtojot 
kapteiņu tehnisko minimumu, ieguva 
tālbraucēja kapteiņa diplomu. 

Vēl daudz plašāk un vairāk varat 
iepazīties ar kapteiņa dzīves un profe-
sionālās karjeras gājumu viņa grāma-
tā „Ceļš uz jūru.”  

Varakļānu Novada muzeja kolek-
tīvs izsaka lielu pateicību A. Ikaunie-
kam par ziedojumu muzejam. Par sa-
ziedotajiem līdzekļiem tika iegādātas 
modernas vitrīnas. 

Līga Osipova                                      

Ļoti daudz tiek runāts par situāci-
jām, ka garīdznieki par garīgajiem pa-
kalpojumiem prasa noteiktas un lielas 
summas. Jo ģimene turīgāka, jo sum-
mas lielākas. Nenoliedzu, finanses ir 
vajadzīgas gan sevis, gan draudzes 
uzturēšanai, tomēr ir svarīgi ievērot 
samērīgumu. Savukārt, katoļu baz-
nīcā netiek runāts par „10-to tiesu”, 
jo ikviens katolis ir aicināts atbalstīt 
baznīcu un tās kalpus vajadzībās tādā 
mērā, kā uz to viņu aicina sirds. Un 
šis atbalsts var būt dažāds. Ne tikai 
naudas izteiksmē. Daudzi cilvēki baz-
nīcai ziedo savu laiku, darbu, dažā-
dus materiālus, īpašumus, iesaistās 
evaņģelizācijās, u.t.t. Tie, kas nespēj 
ziedot savu laiku, īpašumus vai darbu, 
ziedo naudu. Ir pieļauts brīvprātīgs 

Nu kā tad tur īsti ir? Šoreiz par Varakļāniem
ziedojums, kura apmērs nekur nav 
noteikts un to arī nedrīkst noteikt. 
Katrs ziedo pēc savām spējām. Ne-
viens sakraments nevar tikt pirkts 
vai pārdots. Jēzus saka: „Par velti 
esat saņēmuši, par velti dodiet!”. 

Jautājums – Vai priesteriem Va-
rakļānos atļauts pieprasīt konkrētas 
summas par garīgajiem pakalpoju-
miem – kristībām, laulībām, bērēm? 
(Vismaz nekādi cenrāži neeksistē, taču 
mutiski summas tiek nosauktas.) Kād-
reiz ziedojumā baznīcai (naudas sum-
ma un cienasts, piemēram, par bēru 
ceremoniju) iekļāvās viss – mācītājs 
(izvadā kāds no bērinieku ģimenes), 
ērģelnieks un zvanītājs. Tagad jāmak-
sā katram atsevišķi (pat baznīcas ap-
kopējai). Vai var ziedot par bēru cere-

moniju naudu, to pārskaitot uz baz-
nīcas kontu? Kāpēc Varakļānos nekas 
tāds netiek piedāvāts? 

Vācijā ir dažādi fondi baznīcām – 
Renovabis, Bonifatius Werk, Kirche 
Not, u.c. Ar  šo fondu palīdzību kato-
liskajā baznīcā Latvijā ir uzcelti daudzi 
jauni dievnami un veikti vēl citi projek-
ti. Kā ir Varakļānos? Vai šādos fondos 
piedalās? Kādi projekti paveikti par šo 
fondu naudu Varakļānos? Cik lielas 
naudas summas valsts ziedo baznī-
cām? Cik no tā nonāk tieši Varakļā-
nos? 

Mans secinājums ir šāds, ka baz-
nīcas ir ideāls naudas „atmazgāšanas” 
instruments! Bet jautājums paliek – 
kur Baznīca ņem naudu?

Ar cieņu, Valda Bēziņa

Varakļānu vidusskolas 1. – 4. klašu skolēnu zīmējumi par tēmu „Jūra.”

brāļa ne īpaši spožajām krievu valodas 
zināšanām, Pēteris piedāvāja viņam  
doties uz ziemeļiem, lai krieviskajā 
vidē varētu uzlabot savas zināšanas. 
Viņš tam piekrita. Divu mēnešu laikā, 
runājot tikai krieviski, tika panāks liels 
progress krievu valodas apguvē. 1962.
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Kas šogad jāzina par pensiju indeksāciju

Indeksācijas mērķis ir nodrošināt pensiju un 
atlīdzību aizsardzību pret pirktspējas krišanos un 
panākt to vērtības nezaudēšanu

INDEKSĒJAMĀS 
PENSIJAS UN ATLĪDZĪBAS 
APMĒRA ROBEŽA 

470 €
Politiski represētajiem, cilvēkiem ar I grupas 
invaliditāti un Černobiļas AES avārijas seku 
likvidēšanas dalībniekiem indeksē visu 
pensijas apmēru

Izdienas, invaliditātes, 
apgādnieka zaudējuma pensiju un atlīdzību 
indekcācijas procents

4.23 %

SAŅEM JAU

OKTOBRĪ!
PENSIJU UN

ATLĪDZĪBU
INDEKSĀCIJA
2021. GADA

OKTOBRĪ

IEVĒRO! 
No kopējā pensijas un piemaksas apmēra var tikt 
ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Pensiju indeksāciju nodrošina Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra (VSAA) 
un tā notiek automātiski

VECUMA PENSIJĀM, JO LIELĀKS
APDROŠINĀŠANAS STĀŽS, JO LIELĀKS INDEKSS

PIEMAKSU INDEKSĀCIJA

LĪDZ 29 GADIEM

1,0423
indekss

4.23 %
indeksācijas 

procents

30-39 GADI*

1,0451
indekss

4.51 %
indeksācijas 

procents

40-44 GADI

1,0479
indekss

4.79 %
indeksācijas 

procents

45 GADI UN VAIRĀK

1,0507
indekss

5.07 %
indeksācijas 

procents

PIEMAKSA PAR VIENU
APDROŠINĀŠANAS

 STĀŽA GADU**

1.11 €
1.67 €

INDEKSĀCIJAS
PROCENTS

4.23 %

TURPMĀK 
PIEMAKSA PAR VIENU 

APDROŠINĀŠANAS
STĀŽA GADU

1.16 €
1.74 €

*  Arī ja pensija piešķirta par darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos
** Piemaksa par stāžu līdz 31.12.1995.

Latvijā katru gadu ru-
denī – 1. oktobrī – tiek pār-
skatīts pensiju apmērs, vei-
cot pensiju indeksāciju. To 
nosaka likums „Par valsts 
pensijām”. Kas tad ir pen-
siju indeksācija? Pensiju 
indeksācijas mērķis ir no-
drošināt piešķirto pensiju 
aizsardzību pret pirktspējas 
krišanos un panākt to vērtī-
bas nezaudēšanu. 

Jautājumi, kas skar pen-
sijas, ir ļoti jutīgi un ne vien-
mēr vienkārši saprotami. 
Tāpēc Labklājības ministrija 
sagatavojusi atbildes uz vis-
biežāk uzdotajiem jautāju-
miem par šo tematu. 

Kā šogad tiks indek-
sētas pensijas?

Šoruden tiks palielinā-
tas pensijas un atlīdzības 
vai to daļu apmērs, kas ne-
pārsniedz 470 eiro. 

Tas nozīmē, ka tiks 
indeksēts viss pensijas 
un atlīdzības apmērs, ja 
tas nepārsniedz 470 eiro. 
Savukārt tām pensijām un 
atlīdzībām, kuras ir lielākas 
par 470 eiro, indeksēs tikai 
daļu no piešķirtās summas 
– jau pieminētos 470 eiro. 
Palielinājums būs atkarīgs 
gan no pensijas un atlīdzī-
bas apmēra, gan piemēro-
jamā indeksa. Izņēmums ir 
politiski represētie, cilvēki 
ar I grupas invaliditāti un Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku likvi-
dēšanas dalībnieki, kuriem tiks indek-
sēts viss pensijas apmērs.

Kā tad veidojas piesauktais in-
dekss, pēc kura tiek pārrēķinātas 
pensijas?

Tas veidojas no faktiskā patēriņa 
cenu indeksa (vienkāršojot – inflācijas) 
un daļas no apdrošināšanas iemaksu 
algu summas reālā pieauguma pro-
centiem. Apdrošināšanas iemaksu 
algu summa ir finanšu jēdziens, bet, 
vienkāršāk sakot – tā ir summēta visa 
nauda, no kuras gada laikā  bijis jāveic 
sociālās apdrošināšanas iemaksas. 

apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 
gadiem – pensijas apmērs būs 397,14 
eiro (par 17,14 eiro lielāks), ja apdroši-
nāšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem 
– pensijas apmērs būs 398,20 eiro (par 
18,20 eiro lielāks). Savukārt, ja apdro-
šināšanas stāžs ir 45 gadi un vairāk, 
tad pensija palielināsies līdz 399,27 
eiro (par 19,27 eiro lielāks).

Indeksēs arī piešķirtās piemaksas 
pie vecuma un invaliditātes pensijas 
par vienu apdrošināšanas stāža gadu, 
kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decem-
brim, piemērojot faktisko patēriņa 
cenu indeksu un 50% no apdrošinā-
šanas iemaksu algu summas reālā 
pieauguma procentiem. Indeksējot 
piemaksu, 2021. gada 1. oktobrī at-
tiecīgo indeksu piemēros piemaksas 
apmēram 1,11 eiro par katru apdro-
šināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 
31. decembrim un piemaksas apmē-
ram 1,67 eiro par katru apdrošināša-
nas stāža gadu līdz 1995. gada 31. de-
cembrim, ja vecuma pensija piešķirta 
līdz 1996. gada 31. decembrim vai arī 
invaliditātes pensija piešķirta un vecu-
ma pensijas piešķiršanai nepiecieša-
mais vecums sasniegts līdz 1996. gada 
31. decembrim.

Tas nozīmē, ka esošais piemak-
sas apmērs, kas šobrīd ir 1,11 eiro un 
1,67 eiro par vienu apdrošināšanas 
stāža gadu, tiks pārskatīts, piemērojot 
indeksu 1,0423. Līdz ar to cilvēki, kas 
saņēma 1,11 eiro par katru stāža gadu, 
kas uzkrāts līdz 1995. gada beigām, 
turpmāk saņems 1,16 eiro, bet tie, kas 
saņēma 1,67 eiro – turpmāk saņems 
1,74 eiro.

Piemēram, pensionārs, kurš sa-
ņem vecuma pensiju 400 eiro par ko-
pējā apdrošināšanas stāža 45 gadiem 

Lai noteiktu iemaksu algas sum-
mas faktiskās izmaiņas konkrētajā 
gadā, konkrētā gada iemaksu algu 
summa tiek attiecināta pret iepriek-
šējā gada iemaksu algu summu. Šādi 
ir redzams, kādas te notikušas izmai-
ņas beidzamajā gadā. Līdz ar to tā tiek 
iegūts iemaksu algu summas indekss 
jeb indekss, kas raksturo algu sum-
mas faktiskās izmaiņas. 

Tomēr tajā klātesoša ir arī inflā-
cijas ietekme. Bet, lai noteiktu iemak-
su algas summas reālās izmaiņas jeb 
reālo pieaugumu konkrētajā gadā, no 
iemaksu algu summas indeksa inflāci-
jas ietekme ir jāizslēdz. Lai to izdarītu, 
Ministru kabineta noteikumos ietvertā 

apdrošināšanas iemak-
su algu summas reālā 
pieauguma aprēķina 
formulā iemaksu algu 
summas indekss tiek 
dalīts ar patēriņa cenu 
indeksu. 

Šajā gadā izdienas, 
invaliditātes, apgādnie-
ka zaudējuma pensi-
jām un atlīdzībām tiks 
piemērots indekss – 
1,0423.

Taču līdzīgi kā ie-
priekš, arī šogad vecu-
ma pensiju indeksācijā 
tiks piemēroti dažādi 
indeksi, kas atkarīgi 
no cilvēka uzkrātā ap-
drošināšanas stāža. Jo 
lielāks apdrošināšanas 
stāžs, jo lielāks indekss 
tiks piemērots un lie-
lāku vecuma pensijas 
pieaugumu cilvēks var 
sagaidīt.

Ja apdrošināšanas 
stāžs ir līdz 29 gadiem, 
tad pensiju indeksācijā 
bez faktiskā patēriņa 
cenu indeksa ņems 
vērā arī 50% no ap-
drošināšanas iemaksu 
algu summas reālā pie-
auguma procentiem, ja 
no 30 līdz 39 gadiem, kā 
arī, ja pensija piešķirta 
par darbu kaitīgos un 
smagos vai sevišķi kai-
tīgos un sevišķi smagos 
darba apstākļos, – 60%, 

ja no 40 līdz 44 gadiem – 70%, bet 45 
gadi un vairāk – 80%.

Tiem cilvēkiem, kuru apdrošinā-
šanas stāžs ir līdz 29 gadiem, vecuma 
pensijas pārskatīšanā piemēros in-
deksu 1,0423; ja apdrošināšanas stāžs 
ir no 30 līdz 39 gadiem – piemēros in-
deksu 1,0451; ja apdrošināšanas stāžs 
ir no 40 līdz 44 gadiem – indekss būs 
1,0479.  Savukārt, ja apdrošināšanas 
stāžs ir 45 un vairāk gadu – piemēros 
indeksu 1,0507.

Piemēram, ja vecuma pensijas 
apmērs ir 380 eiro, tad senioram ar 
apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem 
no š.g. oktobra pensijas apmērs būs 
396,07 eiro (par 16,07 eiro lielāks), ja 

un pie tās noteikto piemaksu 27,75 
eiro (par 25 darba gadiem (no 45 ga-
diem) līdz 1995. gada beigām), no 
š.g. oktobra saņems vecuma pensiju 
420,28 eiro un piemaksu pie pensijas 
29 eiro.

Jāņem vērā, ka no kopējā pensijas 
un piemaksas apmēra var tikt ieturēts 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas sa-
mazina izmaksājamo summu.

Kā uzzināt, par cik palielināsies 
katra konkrēta cilvēka pensija?

Savu pensijas apmēru cilvēks var 
uzzināt portālā www.latvija.lv vai vēr-
šoties jebkurā VSAA nodaļā (http://
www.vsaa.lv/lv/kontakti/kontaktinfor-
macija).

Vai pensionāram ir kaut kas jā-
dara pašam, lai saņemtu pensijas 
indeksāciju?

Nē, pensionāriem pašiem nekas 
jādara nav! Pensiju indeksāciju nodro-
šina Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra (VSAA) un tā notiek automā-
tiski – katru gadu 1. oktobrī. Tas no-
zīmē, ka arī šogad ar oktobri ikviens, 
kam pienākas pensija, saņems to jau 
noindeksētā apmērā. Un nevajag arī 
uztraukties par to, vai VSAA zinās, cik 
kuram pienāksies pēc pensiju indeksā-
cijas. VSAA rīcībā ir visi nepieciešamie 
dati – pārrēķins notiek automātiski. 

Vai rudenī indeksācijas rezultā-
tā palielināsies visas pensijas?

Pensiju indeksācija attiecas uz 
visiem vecuma pensiju, invaliditātes 
pensiju, izdienas pensiju un apgādnie-
ka zaudējuma pensiju saņēmējiem, 
kuriem tās ir piešķirtas vai pārrēķinā-
tas līdz šī gada 30. septembrim.

Varakļānu kultūras nama darbi-
nieki kopā ar orientēšanās dalībnie-
kiem un Varakļānu novada pašvaldī-
bas vadītāju piedalījās Pasaules talkā, 
iestādot pie kultūras nama Laimes 
kokus.

Kas gan būtu Latvija bez smaržo-
jošām liepām un lepniem ozoliem! 

Piedalāmies 
Pasaules talkā

DIEVKALPOJUMU 
KĀRTĪBA

NOVEMBRĪ 
VARAKĻĀNU BAZNĪCĀ

1.11. Visu svēto svētki
9.00 – sv. Mise
11.00 – sv. Mise, aizlūgums par dvē-
selēm šķīstītavā. 
16.00 Psalmu dziedāšana
18.00 – sv. Mise
2.11. Visu ticīgo mirušo piemiņas 
diena.
9.00 –  sv. Mise
11.00 – sv. Mise, aizlūgums par dvē-
selēm šķīstītavā.  
16.00 – Psalmu dziedāšana
18.00 – sv. Mise
4.11. plkst. 17.00 svētā stunda, sv. 
Mise plkst.18.00
5.11.  Pirmā mēneša piektdiena
plkst. 8.00 – Vissvētāka Sakramenta 
adorācija, 
Vissv. Jēzus Sirds godināšana
plkst. 9.00 – sv. Mise  
21.11. Mūsu Kunga Jēzus Kristus Vis-
pasaules Karaļa svētki.
9.00 – sv. Mise
11.00 – sv. Mise 
28.11. Adventa I svētdiena 
9.00 – sv. Mise
11.00 – sv. Mise 
Svētdienās sv. Mise plkst.  9.00 un 
11.00
Darba dienu svētā Mise no pirmdie-
nas līdz piektdienai plkst. 8.00 un 
18.00, sestdienās plkst. 8.00
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Varakļānu vidusskolas absol-
venti:

 – 1945. g. 356 absolventi1925.
 – 2010. g. 2715 absolventi1945.
 – 2021. g. 225 absolventi2011.
/2022. m.g. Varakļānu vidus-2021.

skolā mācās 248 skolēni, ir 13 klašu 
komplekti, strādā 32 skolotāji.

Skolas administrācija:
Direktors: Juris Daleckis
Direktora vietniece mācību un au-

dzināšanas darbā: Anita Saleniece
Direktora vietniece, ārpusklases 

darba organizatore: Aina Kazāka
Direktora vietnieks saimnieciska-

jos jautājumos: Gunārs Puntužs
Skola piedāvā: pamatizglītības 

programmu, vispārējās vidējās izglītī-
bas vispārizglītojošā virziena program-
mu, vispārējo vidējās izglītībasprog-
rammu ar 2 mācību jomām – valoda 
un sociālo zinātņu joma, matemātikas 
un dabaszinātņu, programmēšanas 
joma, speciālo pamatizglītības prog-
rammu izglītojamajiem ar garīgās at-
tīstības traucējumiem.

Skolotāju pārdomas, 
sagaidot  Varakļānu 

vidusskolas 100. dzimšanas 
dienu

Neesmu Varakļānu vidusskolas 
absolvents. Tomēr mani saista cieša 
sadarbība ar Varakļānu vidusskolu 
no 1997. gada, kad sāku strādāt šajā 
skolā.

Tajā laikā skolā bija izveidojies labs, 
pēc darba stāža sabalansēts skolotāju 
kolektīvs. „Vecā gvarde” – skolotāji ar 
vārdu… Ļoti zinoši, prasīgi, godīgi, ar 
rakstura un darba iezīmēm, kas nāca 
no padomju laikiem.

Piemērs, kas viņus raksturo: pat 
pēdējā skolas mācību dienā, pēdē-
jās stundas tika novadītas pēc visiem 
standartiem, ar skatu uz nākošo mācī-
bu gadu.

Jaunie, vai gandrīz jaunie… Traki 
idejās, skolas un klases pasākumos. 
Pārņemti ar neatkarīgās valsts idejām, 
jaunām mācīšanas un audzināšanas 
metodēm.

Piemērs: skolēnu 3 – 4 dienu no-
metne, kaut kur apkārtējos mežos, ar 
dabas izpēti un mācību priekšmetu 
caurvijām.

Kā vieni, tā otri prata saliedēties 
jebkādu mērķu sasniegšanai, lai tie 

būtu mācību sasniegumi vai skolotāju 
spartakiādes, vai vienkārši kāds nefor-
māls skolotāju tusiņš.

Par skolēniem.
Varakļānu vidusskolā lielā pār-

svarā ir mācījušies ļoti labi, atsaucīgi, 
darboties griboši skolēni. Kā švammes 
uzsūca jebkādu skolotāja ideju, ģene-
rēja savu.

Vienmēr skolas, pilsētas patrioti. 
Neskaitāmu olimpiāžu, konkursu uz-
varētāji. Tautas deju, koru dalībnieki 
dziesmusvētkos.  Azartiski sportisti ko-
mandu un individuālos sporta veidos. 
Jaunsargi…

Piemērs: gadsimta sākumā, kad 
skolai nebija savas sporta zāles, zēni 
septiņos no rīta jau gaidīja treneri pie 
PMK bijušās noliktavas angāra, kas 
bija „pielāgots” sporta spēļu norisei. 
Mums ir Olimpisko spēļu dalībnieks, 
kas sportiskos rezultātus kaldināja uz 
izdedžu celiņa…

Esmu lepns par Varakļānu skolu!!!. 
Par skolotājiem, par skolēniem, par 
skolēnu vecākiem, par pašvaldību, par 
tehniskajiem darbiniekiem.

Skolas 100-gadē novēlu: Lai skan! 
Lai skan Varakļānu skolas vārds!

 J. Daleckis
 
Man ir gods būt Varakļānu vidus-

skolas absolventei. Vienmēr un visur 
ar lepnumu esmu nesusi šo vārdu.

Man skolas gadi nebija tikai ieskrē-
jiens turpmākajam dzīves posmam, 
bet viens no skaistākajiem notikumiem 
manā dzīvē. Uz kompetencēm balstītas 
mācību stundas 20. gadsimta 80-tajos 
gados. Jautrie rudens darbi kolhozu 
laukos un garās biešu vagas vasaras 
nometnēs. Piedzīvojumiem bagātas 
klases ekskursijas ar nakšņošanu teltīs 
un brauciens ar vilcienu uz Sanktpē-
terburgu. Neaizmirstamie deju vakari 
skolas aktu zālē. Patriotiskās ierindas 
skates un sarkanbaltsarkanais karogs 
izlaidumā. Un pāri visam augsts mācī-
bu sasniegumu līmenis, godīgums, at-
bildība, cieņa, atvērtība jaunām idejām 
un izaicinājumiem.

Lai Varakļānu vidusskolā vienmēr 
ir priecīgi un zinātkāri skolēni, gandarī-
ti skolotāji un lepni vecāki!

Ilga Krūmiņa,
1990. gada abolvente

Es esmu Varakļānu vidusskolas ab-
solvente. 11 pirmie septembri sagaidīti 
šai ēkā kā skolniecei un vēl 23 kā skolo-

tājai, bet vislabāk atcerot tieši pirmo.
Rudeņos vajadzēja gan mācīties 

gan strādāt kolhoza tīrumos, lasot kar-
tupeļus. Ziemas jaukākais notikums 
bija eglīte. Atceros, ar kādu milzīgu 
sajūsmu pirmo reizi iegāju izrotātajā 
zālē. Sākumskolas skolēnam tā atgā-
dināja pasaku valstību – griestus gan-
drīz neredzēja aiz virtenēm, centrā pie 
griestiem griezās spīdīga disko bumba, 
logu stikli apgleznoti ar multfilmu va-
roņiem. Pavasarī notika skolas lielais 
maratons. Visi skolēni izskrēja maršru-
tu skola – Dekšāres – Varakļānu stacija 
– Olužnīca – priedītes. Maijā skolēnu 
dzīve starpbrīžos notika pagalmā. Viss 
asfalta laukums bija apzīmēts ar spēļu 
laukumiem un tikai lietus deva iespē-
ju pārzīmēt no jauna klasītes un citas 
lecamspēles. Vasarā bija jāiet uz sko-
lu ravēt skolas izmēģinājuma lauciņu 
dobes un arī iznīcināt nezāles ap ēku. 
Esmu gandarīta un lepna, ka varēju un 
varu būt Varakļānu vidusskolas mazā 
daļiņa no 100 gadu dzīves mirkļiem.

 Ilze Strode

Varakļānu vidusskolā strādāju par 
deju skolotāju nu jau desmit gadus. Vi-
sus šos gadus dejo visa skola, sākot no 
pirmās klases līdz divpadsmitai. Tā bija 
arī pirms manis. Dejot šeit ir tradīcija 
un vērtības. Manas atmiņas ir ilgie un 
garie mēģinājumi. Kas tik nav noticis šo 
mēģinājumu laikā – smiekli un asaras, 
uzvaras un zaudējumi, blēņas un labie 
darbi? Tikai tas, kas ir dejojis vidussko-
las sastāvā, zinās, kā ir radies kolektī-
va nosaukums „Juntars”. Un šo gadu 
labākās atmiņas ir vidusskolas sastā-
va izveidotā tradīcija – KĀZAS. Esam 
nosvinējuši jau trīs pāru kāzas (pāris, 
kurš ir vairākus gadus sadejojies, sevi 
deju jomā pierādījis, jeb kā mēs sakam 
– paraugpāris). Un visas trīs kāzas bija 
avīzes raksta vērtas? Kāpēc? To zinās 
tikai dejotāji...

 Ilona Balode

Mūzika agrās rīta stundās zālē, 
matu cirtas un lakas smarža, kleitu 
zīda čaukstoņa un partnera satvēriens, 
gandrīz taustāms satraukums...

...1,2,3...1,2,3... - tās bija sarīkoju-
mu dejas manā skolā.

1985. gada absolvente 
Sandra Grudule (Lapkovska)

 
Tas notika   mūsu klasē (31 skolēns 

– audzinātāja Raina Rotkeviča)

* pēc stundām braucām uz kol-
hozu strādāt, lai varētu doties ekskur-
sijās. Skolas gados apceļojām Latviju, 
Lietuvu, Igauniju, Baltkrieviju, Ukrainu. 
Bijām Ļeņingradā un Maskavā.

* Jaungada eglītē skolotājiem uz-
devām diezgan šausmīgus pārbaudīju-
mus – augstpapēžu kurpēs lekt ar leca-
mauklu, vingrot ar lentām un riņķiem, 
„pumpēties” . (Par dažām izdarībām 
nedrīkst stāstīt . Šobrīd – kauns.)

* Bijām sporta klase – 9 sporta 
stundas nedēļā, izcīnījām tiesības pie-
dalīties republikas sacensībās, bet ne-
aizbraucām , jo saplīsa autobuss.

* balles (viens no svarīgākajiem 
notikumiem skolas dzīvē) – meitenes 
sēž krēslos apkārt zālei....atskan pir-
mie akordi..... un puiši dodas uzlūgt...

* ģimenes zinību stundā sapra-
tām, ka stipras laulības pamats ir čību 
pienešana pie gultas...

* automātu izjaucām ~10 sek., sa-
likām ~12 sek.

* 1. septembrī skolā ieradāmies 
laicīgi, jo vajadzēja aizņemt pēdējos 
solus!!!!

Tā varētu turpināt un turpināt....
Man ir ļoti paveicies – forši klase-

biedri un skolasbiedri, saprotoša un 
sirsnīga audzinātāja, kompetenti sko-
lotāji.

    Aina Kazāka (ex Pušmucāne), 
1985. gada izlaidums

 
Vidējo izglītību ieguvu Varakļānu 

vidusskolā (2001. gadā) pie ļoti zino-
šiem skolotājiem. Manas skolas laiku 
atmiņas ir cieši saistītas ar patstāvību 
ikdienā, mācībām, cilvēkiem, emoci-
jām un skolas pasākumiem – nakts 
orientēšanās, piektdienas diskotēkas, 
šaušanas sacensības, jaunsargu no-
metnes, kā arī ar mazo skolas kafej-
nīcu, dzīvošanu skolas kopmītnē un 
vakara pastaigām.

Līga Mālniece
 
Mans skolas laiks.... Brīnišķīgi gadi, 

kas pavadīti Varakļānu vidusskolā.
Laiks, kurā iegūti draugi uz mūžu, 

apgūtas zināšanas pie ļoti erudītiem 
pedagogiem, dziedāts, dejots, spor-
tots, pavadītas bezgalīgi daudz stundas 
mēģinot aģitbrigāžu tekstus un soļoša-
nu ierindas skatēm, atstāti vēsturiski 
ieraksti klases un skolas hronikās.

Laiks, kurā vasarās noteiktu dienu 
skaitu pavadījām ravējot skolas izmē-

ģinājumu lauciņu, mācību gada laikā 
jautri mizojot kartupeļu kalnus skolas 
ēdnīcā un rudeņos rokot bezgalīgi ga-
ras kartupeļu vagas tuvējos kolhozos.

Bet tam visam pāri arī laiks ar ne-
aizmirstamiem klases vakariem un 
ekskursijām uz tālākām un tuvākām 
vietām, nepārspējamām skolas Zie-
massvētku ballēm, ar daudz smiekliem, 
jautrību un, protams, pirmo mīlestību. 

Joprojām esmu lepna, ka mācījos 
Varakļānu vidusskolā un biju daļa no 
tās!

Lolita Briška (ex.Dūda)
1986. gada absolvente   

 
Skola saistās ar patīkamām un jau-

kām atmiņām.
Viena  no tām ir  gatavošanās ie-

rindas skatēm, kad rībēja visi skolas 
gaiteņi un gaisā virmoja sacensību 
gars starp klasēm.

Bieži notika „posma’’ klases vakari, 
kas tika ļoti labi apmeklēti.

Skola ir vieta,kur glabājas daudzas 
un dažādas atmiņas.

Velga Stepiņa
 
Esmu 1987. gada Varakļānu vi-

dusskolas absolvente. Atmiņas par 
skolas gadiem ir spilgtas un emocijām 
bagātas. Ar prieku atceros savus kla-
sesbiedrus un kopā piedzīvoto! Bijām 
sporta klase, tāpēc daudz piedalījā-
mies sacensībās. Aktīvi darbojāmies 
dažādos pasākumos – ierindas skatēs, 
aģitbrigādēs, dziedājām korī, vasarās 
strādājām Ingrīda Dalecka „Lotos” dar-
ba vienībās, braucām ekskursijās. Rī-
kojām klases vakarus. Grandiozākais, 
protams, bija Jaungada eglītes pasā-
kums, kuram gatavojāmies, grezno-
jot zāli kā pasaku valstību, gatavojām 
priekšnesumus un tērpus.

Mūsu skolā strādāja izcili skolotāji, 
kuri prata aizraut ar savu priekšmetu 
vai paši ar savu personību. Neaizmirs-
tamas paliks Antoņinas Viļumas vadī-
tās vēstures stundas, Tamāras Locā-
nes mācītais krievu literatūras stundās, 
Viktora Čerņecova uzmundrinošais 
smaids pirms dziesmas uzsākšanas 
korī, Olgas Mālnieces prasme aizraut 
ar degsmi būt labākajiem, Vladislava 
Locāna izturība un neatlaidība, audzi-
not mūsu klasi.

Ingrīda Melne
 

Atmiņas par  skolas laiku…
Mācības uzsāku Varakļānu vidus-

skolā pēc Nagļu pamatskolas beig-
šanas. Viss likās jauns un savādāks 
– klase, draugi, pasākumi. Viens no ie-
spaidīgākajiem pasākumiem skolā bija 
Jaungada eglīte, kurai gatavojās varbūt 
mēnesi iepriekš. Katra mācību gada 
sākumā septembrī un pat oktobrī strā-
dājām kartupeļu laukos, palīdzējām 
novākt ražu. Tas bija ne tikai darbs, 
bet arī īpaša kopā būšana. Skolā liela 
uzmanība tika pievērsta sportam. Pa-
tika sporta skolotāja Viktora Briškas 
mācību stundas. Ar interesi piedalījos 
orientēšanās un slēpošanas nodarbī-
bās un sacensībās. Protams, nevar aiz-
mirst klases audzinātāja Jāņa Lukasevi-
ča rīkotās ekskursijas uz Lietuvu, Sankt 
Peterburgu. Visiem skolēniem iesaku 
izbaudīt skolas laiku!

                  Ingrīda Dalecka,    
  Skolotāja

Par draudzību un skolas ga-
diem....

Skolas laikā mūsu klase piedzīvoja 
vairākus klašu audzinātājus: Valliju Leo-
ni, Anitu Zepu, Olgu Kuzņecovu, Vitāliju 
Viļumu un Lilitu Strodi. Milzīgu PALDIES 
saku visiem skolotājiem, kas mūs mācīja 
un veidoja par personībām. Īpaši atmi-
ņā palicis Viktors Čerņecovs – mūzikas 
skolotājs. Dziedāju ansamblī un korī no 
1. līdz 12. klasei. Konkursā „Ko tu proti?” 
uzvarējām rajonā un braucām uz Rīgu, 
kur Latvijas televīzijā uzstājāmies ar 
Raimonda Paula dziesmu „Dzied circe-
nītis aizkrāsnē”. Šis notikums ir atstājis 
krāsainas atmiņas, jo tika šūti tērpi un 
Varakļānu frizētavā visām ansambļa 
dalībniecēm veidotas frizūras. Atceros 
arī filmēšanas gaitu, gaismas, kameras, 
uznāciens, tad jāievēro klusums un pēc 
signāla atskanēja klavieru pavadījums 
un dziesma mūsu izpildījumā. Mājās 
gājām skatīties šo raidījumu pie drau-
giem pa krāsaino televizoru, jo mums 
bija tikai melnbaltais.

Skolas laiks bija skaists un inte-
resants, pilns ar dažādiem izaicināju-
miem un blēņām. Sarkanas piezīmes ik 
pa laikam rotāja manu dienasgrāmatu, 
bet es vienmēr sev solīju, ka šonedēļ 
centīšos būt kārtīga. Neatceros, kurā 
klasē bija tāds notikums, ka es sev ie-
gādājos jaunu dienasgrāmatu, bet vecā 
tika labi noslēpta. Domāju, ka sākšu 
jaunu, kārtīgu dzīvi, laikam arī izdevās, 

turpinājums no 1. lpp.
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un blēņu periods palika pagātnē.
Ilze Eiduka

 
Varakļānu vidusskola ir mana otrā 

darbavieta, kurā esmu iejutusies ļoti labi. 
Bez darba dienām ir jaukie pasākumi ar 
kolēģiem: skolotāju dienas, divu dienu 
ekskursijas pa Latviju, direktora vārītā 
zupa. Bet gribu uzrakstīt ne tikai par sevi.

Varakļānu vidusskolu pabeidza arī 
manas divas meitas. Sanitai šajā skolā pa-
vadītais laiks bija pats labākais mācībām 
atvēlētais laiks: vislabākie klasesbiedri un 
audzinātāja, superīgākā kompānija brīvā 
laika pavadīšanai. Mācoties Rīgā, domās 
viņa bija savā skolā un savā klasē, kurā 
tika uzņemta kā savējā. Viņas novēlējums 
klasesbiedriem (atradu kādu audzinātā-
jas dotu aizpildītu anketu) – „Esiet!”

 Maija

Pirmie darba gadi Varakļānu vidus-
skolā man lika saprast,ka jāstrādā būs ļoti 
spēcīgā un vispusīgā skolotāju kolektīvā. 
Ka tāda vārda kā „nevaru”, nav. Nācās 
iemācīties pat spēlēt volejbolu skolotāju 
komandā un sacensties ar vidusskolnie-
cēm. Kādreiz smejoties teicu, ka nedzīvo-
ju Varakļānos,bet skolā. Īpaša vide, īpaša 
aura, kas droši vien uzkrāta daudzos gadu 
desmitos. Šajos gados ir nācies redzēt ļoti 
daudz talantīgu skolēnu, vienmēr prieks 
par viņu sasniegumiem visās dzīves jo-
mās.

Margarita Selicka
 
 Varakļānu vidusskola – tie ir mūsu 

lieliskie skolotāji. Pirmā audzinātāja sirs-
nīgā Anna Mičule.

Antoņina Viļuma, nepārspējama  ora-
tore, stāsta par seno laiku vēsturi tā, ka 
elpa aizraujas. Viņa māca arī psiholoģiju, 
kas tā laika skolās ir liels retums.

Māra Meistare ne vien māca mūziku, 
bet pati spēlē saksofonu.

 Viktors Čerņecovs māk aizraut un 
korī ne vien vajag, bet gribas dziedāt.

Skolotāji Tutāni – Spodra un Aloizs 
izcili māca  modernās dejas, Spodra arī 
vingrošanu. Koncertā viņa noņem brilles, 
sasien matus astītēs un vingro uz līdzte-
kām uz kultūras nama lielās skatuves.

 Mūsu sporta skolotāji Raimonds 
Sprūdžs un Vladislavs Locāns strādā ar 
mums zālē, blakus zālei,  koridoros – tiek 
skrietas barjeras, tās palaikam skaļi gā-
žas, bet klasēs stundas turpinās. Skolēnu 
ir daudz – pāri 700, bet sporta zāle vēl nav 
uzcelta.

 Kopā ar paralēlklasi esam devušies 
ekskursijā uz Sanktpēterburgu, jau pir-
majā dienā lielpilsētā pazuduši 5 skolēni, 
šķiet, ka abi audzinātāji – Jānis Lukasevi-
čs un Francis Zeimuls – izstaro nesatrici-
nāmu mieru un viss atrisinās- līdz nakts 
tumsai visi ir atradušies.

Mūsu audzinātājs Lukasevičs vien-
mēr noskaņots optimistiski, ir lietas 
kursā par jaunumiem eksaktajās zināt-
nēs, politikā un ne tikai. Un viņa humors 
palīdz tikt pāri skolas dzīves negludu-
miem.

 Lielākais ikgadējais notikums – Va-
kars par skolas godu – notiek ar tam 
laikam raksturīgo pompu – spēlē skolas 
pūtēju orķestris un izcilnieki pa sarkano 
paklāju dodas pēc apbalvojuma.

 Ierindas skate (varbūt 11. klasē) – 
mūsu klases puiši soļo un pirmo reizi at-
ļaujas dziedāt latviski – Mirdzot šķēpiem 
zeltsaules staros. Meitenēm skudriņas 
skrien pār kauliem.

Tās ir mazas ainiņas no tiem laikiem, 
kas dzīvo tikai mūsu atmiņās.

Ieva Mozga
 
Vidusskolā mūsu klasei krievu valo-

du mācīja fantastiski jauka, gudra, erudī-
ta un eleganta skolotāja – skolotāja Raisa 
Sokolova. Stundās runājām ne tikai par 
krievu valodas gramatiku, Puškina un 
Ļermontova daiļradi, bet arī par dzīvi.

Kādā sarunā viņa teica: „Meitenes, 
sabiedrībā nedrīkst iziet vienā un tajā 
pašā tērpā divas dienas pēc kārtas!”

„Kāpēc???”
Viņa atbildēja: „Var padomāt, ka Jūs 

pa nakti  neesat bijusi mājās, lai pār-
ģērbtos!”

Protams, pēc kāda laika mēs ievēro-
jām, ka skolotāja Sokolova divas dienas 
pēc kārtas ir atnākusi uz skolu tajā pašā 
blūzītē un svārkos.

Stundas sākumā viltīgi jautājām: 
„Skolotāj, šonakt nenakšņojāt mājās?”

Viņa ieturēja pauzi, uzsmaidīja, ne-
daudz pacēla savus garos svārkus, tad 
pastiepa labo kāju uz priekšu, pagrozīja 
uz pirkstgala un atbildēja: „Man šodien 
ir citas kurpes!!!!”

Mārīte Nagle, ex Garanča
 gada absolvente1989.

Pagājušā gs. 70. – 80. gados mūsu 
skolai bija vieglatlētikas novirziens, pa-
stiprināti a klases skolēni sportoja 8 – 9 
stundas nedēļā. Mūsu skolas meitenes 
arī intensīvi spēlēja basketbolu. Es biju 

komandas kapteine un rezultatīvākā 
punktu guvēja.

Lubānas skolai bija basketbola vir-
ziens. Katru gadu mēs cīnījāmies par 
1. vietu basketbolā Madonas rajonā. 
Vienu gadu mēs tomēr uzvarējam Lu-
bānas meitenes, viņas bija precīzākas 
metienos, bet mēs, būdamas vieglatlē-
tes, pieveicām viņas ar ātrumu.

Spilgti atmiņā palikuši arī sporta 
treniņi, kurus vadīja Raimonds Sprūdžs. 
Mēs, meitenes, toreiz bieži devāmies uz 
indiešu kino, ko izrādīja kultūras namā. 
Dažreiz agrāk atprasījāmies no treniņa, 
lai apmeklētu indiešu filmu.

Aija Caune
 
Aizraujošākais jaunības posms- 

skolas gadi.
Lielais ceļojums laikā ir atmetis aiz-

mirstībā sīkumus, bet sirdi sildošas at-
miņas par 3 skolas gadiem Varakļānos.

No atmiņu dzīlēm iznirst laiks, kad 
radās jūtas, draudzība, kopība,  kas nāk 
līdzi laikam ar viegli rezignētu noskaņu, 
jo mēs esam un paliksim savējie.

1972. – 1975. gads – skaistie mani 
skolas gadi. Svinīgajā līnijā stāv 721 sko-
lēns, 2 plūsmas, skan patētiskas runas 
par mācību darba rezultātiem, skarbi 
tiek kritizēti nesekmīgie, viņu saraksti 
tiek uzstādīti pat vecāku darbavietās, 
diplomi izsniegti izcilniekiem. Ģērbša-
nās un modes kritēriji stingri –  īpaši 
zēniem, jo mūzikas ikonu iespaidā ir 
„atlaisti’’ garie mati. Skolas līnijā direk-
tors puišu frizūras mērī gandrīz ar li-
neālu un garo matu īpašniekiem pavēl 
tos nogriez nekavējoties, izsniedzot pat 
naudas pabalstus. Puiši mitrina matus 
ar cukurūdeni, sasukā uz augšu un tiek 
cauri...

Mani skolas gadi ir kartupeļu un 
citu zemes darbu laiks, tas ir jautrā-
kais un līksmākais septembra mēnesis: 
braukšana kravas kastē, bezgalgaro 
kartupeļu rakšana ar tik dažādu apziņas 
līmeni, cik grozā – tik zemē, superbagā-
tīgās kolhozu pusdienas. Mēs bijām ļoti 
patstāvīgi un atbildīgi, bieži vien klases 
audzinātājs Francis Zeimuls mums uzti-
cējās, un mēs braucām kolhozu darbos 
vieni paši. Kā nekā padomju laika klases 
amati tika strikti pildīti arī bez uzraudzī-
bas, un viss beidzās labi.

No laika ceļotāja atmiņām iznirst 18 
gadu dzimšanas dienu svinības – goda 
lieta bija taisīt balles mājās ar vecāku 
un radu klātbūtni, balles bija dažādas, 

vieniem lielākas, citiem – pieticīgākas, 
bet visilgāk paliks atmiņās tā dzimšanas 
diena, kad balles epicentrā ap pusnak-
ti pie bagātīgā viesību galda Barkavas 
apkaimē ieradās klases audzinātājs un 
skolas direktors. Mēs pārbijušies, kas 
paziņoja, nodeva, izstāstīja... nu to visu 
klāj vēstures migla.

Atmiņā paliks sporta stundas ar 
mūsu klases un skolas valsts līmeņa 
sportistiem, kad Jāņa Poļeļunosa šķēps 
ieurbās zemē tālu aiz sportlaukuma ro-
bežām un skolotāja Locāna sašutums 
par dažu ķermeņu nespēju pievilkties 
vai diska ieraidīšanu tieši viņam vēderā.

Literatūras stundas, kurās dziedā-
jām „Miglā asaro logs’’ u.c. un daži ar 
uzklausījām klases audzinātāja karjeras 
izglītības galveno akcentu, ejiet par sko-
lotājiem, jo atvaļinājums vasarā.

Skolotāja Viļuma vēstures stundas 
viegli ironiskā stilā visa mūža garumā ir 
saglabājušas vēstures neapstrīdāmos 
faktus, skolotājas Viļumas intelektuāli 
erudītais stāstījums bija kā pamats dau-
dzām lietām, kas raisīja interesi.

Skolotāja Locāne aizrāva ar krievu 
klasisko literatūru, tāpēc arī šodien pēc 
46 gadiem varam brīvi skandēt populā-
ras Puškina un Ļermontova rindas.

Skolotāja Ikauniece stundās filozo-
fēja par matemātikas problēmām ar kla-
ses gudrajiem, bet mēs, mirstīgie, mierī-
gi gaidījām zvanu, tad nācās nebeidzami 
nesaprotamo labot...

    Skolotājs Lukasevičs nesatricinā-
mi mums apgaismoja fizikas gudrībās, 
savā humorpilni lēnīgajā manierē nolika 
pie vietas visus nebēdniekus.

Par maniem skolotājiem klīst leģen-
das, tiekoties pārrunājam aizraujošos 
nostāstus par dažādiem gadījumiem, 
kas, gadiem ejot,  apaug personalizētām 
niansēm, parādot, cik dārgs mums ir šis 
jaunības laiks.

Anita Saleniece (Grudule)
 1975. gada absolvente 

Senajā laika skaitīšanas sistēmā 
Miķeļi iezīmē rudens saulgriežus, kad 
diena un nakts ir vienādā garumā. 
Miķeļi ir apjumības jeb appļāvības – 
pēdējā pļaujas diena, kad ar maģisku 
rituālu palīdzibu cenšas nodrošināt 
veiksmi nākošajā gadā un iegūt Jumja 
labvēlību. Tāpēc Miķeļus sauc arī par 
Jumja dienu.

Rudens saulgriežu svinībās ir divas 
dažāda rakstura izdarības: saulgriežu 
svinības, kur galvenā loma ir Dievadē-
la Miķeļa klātbūtnei, un ražas novāk-
šanas izdarības ar Jumja godināšanu. 
Miķelim kauj gaili, cep maizi, dara alu 
un viņu pašu aicina dzīrēs:

Miķeļam gaili kāvu
Deviņiem cekuliem,
Lai tas man jaunu gadu
Rudzus, miežus audzināja.

Svinam Miķeļus

Jumis latviešiem ir aug-
lības un svētības nesējs:

Eita visi nu uz lauka
Jumi ķert tīrumā;
Kas saķers rudzu Jumi,
Tam būs laime citu 

gadu.
Šajā dienā notiek Apju-

mību priecīgas un jautras 
svinības, Miķeļu tirgus ska-
ļums un... līgavu derības.

Jautri un atraktīvi Mi-
ķeļdienu svinēja Varakļānu 
novada pensionāru bied-
rība „Pilādzītis", aicinot uz 
kopā būšanu SIB „Aspazi-
ja" un biedrības „PAP" da-
lībnieces. Vispirms jau ne-
lielais tirdziņš, kur ikviens 
varēja pirkt, pārdot, mainīt 

un dāvināt.  Ogas un dārzeņi, puķu 
stādi, adījumi un tamborējumi, medus 
un salātu burciņas – viss pašu ražots 
un gādāts, vienā mirklī pazuda intere-
sentu somās un tīkliņos.

Ar lustīgam dejām un dziesmām 
dalībniekus priecēja Varakļānu kul-
tūras nama senioru dāmu deju kopa 
„Dardedze" (vad. Aina Jaunzeme) un 
Dekšāru vīru vokālais ansamblis „Kū-
zuls" (vad. Inga Stafecka).

Ja jau svinības, tad visiem jāpieda-
lās, tāpēc arī klausītāji tika aicināti uz 
kopīgu dejošanu un dziedāšanu. Pasā-
kuma dalībnieki saņēma maisiņus ar 
higiēnas un ķermeņa kopšanas līdzek-
ļiem no SENI. Paldies par sadarbību!

A. Jaunzeme 
teksts un foto

Sveiciens skolotājiem
30. septembtī Varakļānu vi-

dusskolas skolotājus gaidīja pār-
steigums – izlaušanās spēle, foto 
orientēšanās, pašceptas kūciņas, 
muzikāls sveiciens ar veltījumu 
katram skolotājam.

Paldies divpadsmitajiem par 
rudenīgi saulaino pēcpusdienu!
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Jel neraudiet – mans sāpju ceļš ir
galā,
Es upei melnajai nu pāri jau…
Es dusu klusā, aizmigušā salā,
Kur ciešanu un sāpju vairāk nav.
 (A. Skalbe)

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem,
Annu Klušu mūžībā pavadot.

Bijušie kolēģi – Genovefa, Ināra, 
Anna M., Anna T-M,, Anna Ā., Rita, 

Jānis, Valentīns

... skumjas
Starp rudens dzeltenām lapām
Uz pēdējām asterēm krīt.
Skumjš ir atvadu lietus
Pat tad, kad saule spīd.
 (H. Skuja) 

Pieminam mūžībā aizgājušos 
septembrī: 

Tekla Pelša – 96
Veronika Pelša – 92
Veronika Birkava – 89
Veronika Locāne – 89
Olga Reisa – 66
Anna Kluša – 66
Inese Pugačevska – 50
Antons Adamovičs – 73

Varakļānos, 
Lubānas ielā 4 piedāvā 

pakalpojumus:
apavu remonts;• 
somu remonts;• 
smalks apģērba remonts;• 
rāvējslēdžu iešūšana vējjakām, • 
jakām;
šujmašīnu remonts;• 
datoru remonts;• 
nažu un šķēru asināšana.• 

Darba laiks:
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, 
ceturtdienās, piektdienās 9.00 – 15.00

Mob. T. 25951702

Varakļānos, 

APAVU 
DARBNĪCA

Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigznes, saira sapņi.
Viss tas notika pēkšņi un strauji.
Pielijis sāpju un asaru trauks.

Varakļānu Novada muzeja kolektīvs 
izsaka visdziļāko  līdzjūtību 

VERONIKAS  LOCĀNES tuviniekiem.
Veronika bija muzeja Goda viešņa, 

daudzu draudzības gadu laikā
 muzejam ir dāvinājusi vērtīgus 

vēsturiskus priekšmetus, regulāri 
apmeklējusi muzeja rīkotos 

pasākumus.     

Klusums, Tevis vairs nav...
Tikai atmiņas, kas aizkustina dvēseli,
Vārdi, kas nepateikti skan...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un 
sāpju brīdī esam kopā ar bērniem, 

mūžībā pavadot mīļo māmiņu 
ANNU KLUŠU.
Kolneju ģimene

Vēl bija jādzīvo,
Vēl jāskatās bija daudzu dienu 
spožums.
Un klusās naktīs sapņiem jāļaujas.
Vēl daudz bija ņemams, dodams, 
mijams,
Bet stunda nolikta bij dvēselei,
Kad mieru rast...

Izsakām patiesu līdzjūtību IRĒNAI, 
dēliem ar ģimenēm, vīru, tēti, 

vectēvu ANTONU ADAMOVIČU 
pāragri guldot zemes klēpī.

Bijušās kolēģes PB – 
Anna, Mārīte, Vija

Aiz Tevis dzīvība
un gaisma paliek,
Un atmiņas kā krāšņs zieds.
Lai mūsu klusa un patiesa līdzjūtība 

Mārai un visiem tuviniekiem, 
VERONIKU LOCĀNI 

pavadot mūžības ceļos. 
Lai bagātā rudens ziedu sega 

mammītei ir pateicība par viņas 
garo, skaisto, darbīgo mūža gājumu.
Kosmonautu ielas 22 kāpņu telpas 

kaimiņi

Vēl bija jādzīvo,
Vēl jāskata bij daudzu dienu 
spožums
Un klusās naktīs sapņiem jāļaujas.
Vēl daudz bij ņemams, dodams, 
mijams,
Bet stunda nolikta bij dvēselei,
Kad mieru rast.

Skumju un  atvadu brīdī mūsu  
visdziļākā līdzjūtība

Annas Klušas tuviniekiem.
Varakļānu pagasta pārvaldes 

darbinieki

Atnāc, māt, pa aizsnigušiem ceļiem,
Atnāc rīt man labus vārdus teikt,
Ļauj kaut mirkli tavus glāstus sajust,
Kaut vai sapņos vēlreiz kopā būt
 /Z. Purvs/

Izsaku visdziļāko līdzjūtību 
Mārtiņam, Jānim un Kristīnei,

māmiņu mūžības ceļā pavadot.

Jūsu bijusī kaimiņiene Olita

Paliec, māt, smaidā,
Paliec, māt, glāstā,
Paliec jaukajā bērnības stāstā.
                  /O. Lisovska/
Izsakām līdzjūtību Mārtiņam, Jānim 
un Kristīnei, māmiņu ANNU KLUŠU 

mūžībā pavadot.
Biedrība SK „Magnolija"
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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


