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Pēc 2018. gada 13. Saeimas vēlēša-
nām par valdības prioritāti ir kļuvusi admi-
nistratīvi teritoriālā reforma. Pašreiz Latvi-
jā ir 119 pašvaldības, to skaitu plānots 
samazināt aptuveni trīs reizes. Varakļānu 
novadu paredzēts iekļaut Madonas no-
vadā, kas apvienos Cesvaines, Lubānas, 
Madonas, Ērgļu un Varakļānu pašreizējo 
novadu teritorijas. Novadu reformu valdī-
ba pamato ar populistiskiem apgalvoju-
miem par ekonomiskajiem ieguvumiem  
un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. 
Diemžēl arvien vairāk var ieraudzīt re-
formas patieso mērķi – finanšu līdzekļus 
koncentrēt attīstības centros. Ministrijas 
algotie eksperti mēģina pierādīt jau zinā-
mo patiesību, ka blīvāk apdzīvotā terito-
rijā valsts pārvaldes funkcijas nodrošināt 
ir lētāk. Reformas mērķus var sasniegt 
iedzīvotājus pārceļot uz pilsētām, taču, 
vai tas būs lētāk, vai iedzīvotāji to vēlas, 
vai tas atbilst valsts attīstības mērķiem un 
kas tad turpmāk būs šajās pamestajās 
vietās?

Desmit gadu laikā, ko esam aizva-
dījuši Varakļānu novadā, piesaistot ES 
līdzekļus un saimnieciski lietojot savējos, 
ir sakārtotas daudzas lietas. Ir uzlabots 
ielu, ceļu stāvoklis, komunālā saimniecī-
ba, atjaunotas pašvaldības iestāžu ēkas, 
infrastruktūra, uzlabota pakalpojumu 
sniegšanas kvalitāte. Mums vienmēr ir 
bijuši atbildīgi deputāti un pašvaldības 
speciālisti, kas domā par novada attīstī-
bu. Šo desmit gadu laikā ir veidojusies 
Varakļānu novada identitāte un tradīci-
jas. Šo desmit gadu laikā esam spējuši 
risināt visus jautājumus. Šobrīd novadu 
reforma mūs ir sākusi dalīt un šķelt. Kul-
tūrvēsturiski Latgales teritorija ir bijusi līdz 
pat Koknesei. Lielākā daļa varakļāniešu 
runā latgaliski un, iespējams, arī uzskata 
sevi par latgaliešiem. Varakļānu novada 
pašdarbības kolektīvi apgūst Latgales 
kultūras repertuāru, dziesmu un deju 
svētkos pārstāvam Latgales kultūrvēstu-
risko novadu.  Tomēr jāsaprot, ka šobrīd 
teritoriālajā reformā tiek veidoti adminis-
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tratīvie novadi, kuru ietvaros iedzīvotāji 
saņems pašvaldību sniegtos pakalpoju-
mus, jauno novadu ietvaros darbosies 
pašvaldības iestādes. Ar plānotā novada 
teritorijām Varakļāni, Varakļānu pagasts, 
Murmastienes pagasts ir sadarbojies 
gandrīz 60 gadu garumā un ir izveidoju-
šās būtiskas saites, vienotas nostādnes 
un kritēriji izglītības, kultūras, sporta, būv-
niecības un citās jomās. 

Mans kā pašvaldības vadītāja viedok-
lis ir, ka reforma, kas vērsta uz lēmējva-
ras attālināšanu, ir liela kļūda. Vietējām 
pašvaldībām būtu jāsamazina funkciju 
apjoms tās nododot otrā līmeņa pašval-
dībām vai vienkārši regulējot ar precīzāku 

likumdošanu. Pašvaldībām ir jāļauj vairāk 
sadarboties, efektīvāk izmantojot mūsu 
kopīgos finanšu līdzekļus.  Latvijas bagā-
tība ir sakopta vide, lauki, mazpilsētas un 
strādīgie, uzņēmīgie cilvēki. 

Izskatot citas novadu apvienošanās 
iespējas, jāņem vērā novadu etniskais 
sastāvs, politiskā pārstāvniecība, pašval-
dības sniegto pakalpojumu nodrošinā-
jums, to kvalitāte un citi faktori, kas mūs 
varētu ietekmēt turpmāk. Varakļānus 
ar Rēzekni pašreiz vieno labs autoceļš 
A12. Dzīvību Rēzeknes kultūrai ir devusi 
koncertzāle, ir arī kinoteātris, kurā šone-
dēļ nav ne vienas filmas latviešu valodā. 
Pēdējo reizi, kad ar bērniem braucu uz 
multiplikācijas filmu, pēc biļešu iegādes 
tika paziņots, ka tehnisku problēmu dēļ 
latviešu valodā to netulkos. Līdzīgu at-
tieksmi esmu sagaidījis slimnīcā, poliklī-
nikā, kafejnīcā. Un tā nav nejaušība, bet 
sistēma. Varakļānu novadā 92% iedzīvo-
tāju ir latvieši, mums ir tiesības par savām 
sāpēm runāt latviešu valodā un saņemt 
kvalitatīvus pakalpojumus.

Varakļānu pilsētas, novada teritorijas 
nākotne būs atkarīga no mums pašiem, 
no mūsu aktivitātes, uzņēmības. Latga-
liešu valoda un kultūras iezīmes ir mūsu 
bagātība, un neviens mums to netaisās 
atņemt. Būsim savas vietas lokālpatrioti, 
maksāsim nodokļus mūsu novadā, ba-
gātināsim savus bērnus ar latgaliešu va-
lodu, meklēsim jaunus izaicinājumus, lai 
radītu papildus darba vietas, piesaistītu 
jauniešus!

Māris Justs, 
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs

Atvērts jauns 
mājražotāju 
uzņēmums

Šomēnes Varakļānos darbu uzsā-
cis jauns mājražotājs - Arnis Broks ar 
ģimeni, kas ražo augstas kvalitātes div-
kārši destilizētu stipro alkoholisko dzē-
rienu. Tas pildīts un noformēts estētiski 
pievilcīgās pudelēs ar Varakļānu tema-
tiku – „Vara Klānu” produkciju.
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1.Par uzlabojumiem sociālajā dzīvo-
jamajā mājā „Ceriņi” (Pils ielā 17, Vara-
kļānos).

2. Par valsts budžeta mērķdotāciju 
pedagogu darba samaksai sadali.

3. Saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozī-
jumi 31.01.2019. saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Par Varakļānu novada pašvaldības 
2019. gada budžetu”” apstiprināšana.

4. Par Varakļānu novada pašvaldības 
izglītības iestāžu audzēkņu uzturēšanas 
izmaksām.

5. Par pašvaldības kustamās mantas 
izsoles rezultātiem.

6. Par Varakļānu novada domes 

30.05.2019. lēmuma Nr. 5.4 „Par projektu 
„Varakļānu novada grants ceļu pārbūve”” 
precizēšanu.

7. Par Varakļānu novada domes 
29.08.2019. lēmuma Nr. 10.2 „Par aizņē-
mumu projekta „Varakļānu novada grants 
ceļu pārbūve” realizācijai” precizēšanu.

8. Par papildu telpas piešķiršanu ne-
atliekamās medicīniskās palīdzības die-
nestam.

9. Par zemes nomu.
10. Biedrības „Pieaugušo attīstības 

projekts” iesnieguma izskatīšana.
11. Par naudas balvas piešķiršanu 

nozīmīgā dzīves jubilejā.
12. Par īres līgumu pagarināšanu.
13. Par dzīvokļa īres līguma pārtrauk-

šanu.
14. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu 

pagarināšanu.
15. Par biedrības „Varakļānu novada 

kultūrizglītības atbalsta biedrība” projekta 
„Amatnieku darbnīca” līdzfinansējumu.

16. Par Varakļānu Vissvētākās Jau-
navas Marijas debesīs uzņemšanas Ro-
mas katoļu draudzes projekta „Varakļānu 
katoļu baznīcas teritorijas labiekārtoša-
na” līdzfinansējumu.

17. Par nedzīvojamo telpu nomu.
18. Par jauniešu centra „Aplis” vadī-

tājas iecelšanu amatā.
M. Justs,

Domes priekšsēdētājs
I. Broka, lietvede

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka: 
1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, ku-

ras nav pievienotas sabiedrisko pakalpojumu snie-
dzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontro-
les un uzraudzības kārtību;

1.2. minimālo biežumu notekūdeņu un no-
sēdumu izvešanai decentralizētajām kanalizācijas 
sistēmām;

1.3. prasību minimumu asenizatoriem;
1.4. asenizatoru reģistrācijas kārtību;
1.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu re-

ģistrācijas kārtību;
1.6. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldī-
bas kompetenci minētajā jomā;

1.7. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpaš-
nieku un valdītāju pienākumus;

1.8. atbildību par saistošo noteikumu pārkā-
pumiem.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir:
2.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas pa-

kalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;
2.2. noteikt decentralizētajās kanalizācijas 

sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu ap-
saimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, trans-
portēšanas), uzraudzības un kontroles prasības, lai 
aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu 
vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu iz-
mantošanu;

2.3. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto 
notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību ie-
vērošanu Varakļānu novada pašvaldības (turpmāk 
– Pašvaldības) administratīvajā teritorijā.

3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fizis-
kajām un juridiskajām personām Varakļānos, Mur-

APSTIPRINĀTI
ar Varakļānu novada domes 
28.03.2019. lēmumu Nr. 3.2

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI  Nr. 4

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 
Varakļānu novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu un Ministru kabineta 
2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu

mastienē un Kokaros, kuru īpašumā vai valdījumā ir 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas un kuru ne-
kustamajiem īpašumiem piegulstošajā ielā atrodas 
centralizētās kanalizācijas tīkli.

4. Šajos saistošajos noteikumos lietotie ter-
mini atbilst normatīvajos aktos ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas jomā un citos normatīva-
jos aktos lietotajiem terminiem.

II. Pašvaldības kompetence decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskai-
tes jomā

5. Pašvaldība nodrošina:
5.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu re-

ģistra izveidošanu un uzturēšanu;
5.2. notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no 

decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to trans-
portēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizāci-
jas sistēmā izvirzīto prasību ievērošanas kontroli;

5.3. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās 
uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežu-
ma kontroli un uzraudzību;

5.4. decentralizēto kanalizācijas sistēmu eks-
pluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas 
kontroli;

5.5. informācijas sniegšanu decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par tajās uzkrāto 
notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un ne-
pieciešamību uzglabāt decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumentāci-
ju. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sa-
ņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts 
līgums par decentralizēto kanalizācijas sistēmā 
uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrī-
šanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma 

dokuments, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas 
adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, 
pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu 
sniedzēja rekvizīti;

5.6. Pašvaldība nodrošina asenizatoru reģis-
trāciju, informācijas par asenizatoriem publicēšanu 
un asenizatoru reģistra uzturēšanu.

III. Minimālais biežums notekūdeņu un no-
sēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizā-
cijas sistēmām

6. Pašvaldības administratīvās teritorijas robe-
žās esošajās decentralizēto kanalizācijas sistēmās 
uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz Paš-
valdības norādītām centralizētajā kanalizācijas sis-
tēmā speciāli izveidotām notekūdeņu pieņemšanas 
vietām.

7. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums 
no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar šādu for-
mulu:

I = B/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes 

izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts ir 
mazāks par 1, to noapaļo ar vienu zīmi aiz komata 
uz leju. Ja rezultāts lielāks par 2, to noapaļo līdz ve-
seliem skaitļiem uz leju;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpa-
šumu grupā esošo personu kopējais ūdens patēriņš 
mēnesī (m3), pieņemot, ka vienas personas ūdens 
patēriņš ir 1,5 m3/mēnesī vai arī izmantojot datus 
par faktisko ūdens patēriņu;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes til-
pums kubikmetros.

Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvert-
nē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved retāk 
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nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt mi-
nimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) saskaņā ar 
šādu formulu:

Ig = MxI, kur:
M – objekta izmantošanas mēnešu skaits 

gadā (max 12). Rezultātu noapaļo līdz veseliem 
skaitļiem uz leju.

Zinot Ig un I, jānosaka Ib - vienas izvešanas 
reize mēnešos.

Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, 
līdz vienai zīmei aiz komata.

8. Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts se-
kojoši:

8.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek 
izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, 
tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienā-
du ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu iz-
vešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar 7. punktā 
norādīto formulu, aprēķinā ietverot vai nu faktiskos 
datus par kopējo ūdens patēriņu mēnesī, ko ir fik-
sējis komercuzskaites mēraparāts, vai sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes līgumā 
noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei. 
Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza 
vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens 
daudzumu, ja tas ir noteikts ar ūdens mēriekārtu;

8.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek 
izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var 
tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu, kura 
rādījumus par patērēto ūdeni izmanto novadīto no-
tekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā 
decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto no-
tekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms, aprēķinā 
ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā 
izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis ūdens pa-
tēriņa mērītājs (komercuzskaites). Ja to nav iespē-
jams ierīkot, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai 
pielieto pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu 
komercuzskaitei.

9. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums 
no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, 
kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru 
kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir no-
sakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnis-
ko dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu 
ekspluatāciju, vai − gadījumā, ja decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā 
nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas 
− atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par 
iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.

IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
kontroles un uzraudzības kārtība

10. Pašvaldības amatpersonas (tai skaitā, 
domes priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja viet-
nieks, izpilddirektors, pagastu pārvalžu vadītāji, 
Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvieno-
tās būvvaldes būvinspektori un Pašvaldības kārtīb-
nieki) ir tiesīgas:

10.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu saņemšanu apliecinošu attaisnojuma 
dokumentu esamību;

10.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, 
piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās 
tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas pra-
sību ievērošanas kontrolei;

10.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, 
nepieciešamības gadījumā, nodrošinot tās precizē-
šanu, balstoties uz veiktās pārbaudes rezultātiem;

10.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūde-
ņu apjomu no decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.

11. Ja 10. punktā minētajām personām ir 
radušās šaubas par decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un 
tās atbilstību normatīvo aktu regulējumam,  tad šīm 
personām ir tiesības rakstiski pieprasīt decentralizē-
tās kanalizācijas sistēmas īpašniekam:

11.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmai, tās darbības pārbaudei;

11.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistē-
mas ārpus kārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša ko-
mersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē, un 
iesniegt apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli 
un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;

11.3. veikt decentralizētās kanalizācijas sistē-
mā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzes. Izdevu-
mus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas 
sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēm, 
sedz:

11.3.1. Pašvaldība, ja decentralizētās kanali-
zācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analī-
zēs netiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar Paš-
valdības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtību un noteiktās piesārņojošo vielu 
koncentrācijas nepārsniedz minētajos saistošajos 
noteikumos norādītās;

11.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
īpašnieks, ja, decentralizētajā kanalizācijas sistēmā 
uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs tiek konsta-
tētas vielas, kuras aizliegts novadīt centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā saskaņā ar Pašvaldības sais-
tošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas 
kārtību.

11.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistē-
mas pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi 
nodarāmo kaitējumu, vai risināt jautājumu par pie-
slēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

V. Prasību minimums asenizatoriem
12. Decentralizētos kanalizācijas pakalpoju-

mus ir tiesīgs sniegt Varakļānu „Dzīvokļu  komu-
nālais uzņēmums” SIA vai asenizators, kurš atbilst 
šajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģis-
trējies Pašvaldībā.

13. Prasību minimums asenizatoram:
13.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu saņemšanas attaisnojošos dokumen-
tus atbilstoši ārējā normatīvā akta par decentralizē-
tajām kanalizācijas sistēmām prasībām un šajos 
saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām un 
to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
īpašniekiem vai valdītājiem;

13.2. veikt Pašvaldības administratīvajā terito-
rijā esošajās decentralizētās kanalizācijas sistēmās 
savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu ap-
joma uzskaiti;

13.3. pārvadāt decentralizētās kanalizācijas 
sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam 
paredzētu specializētu transportlīdzekli;

13.4. noslēgt rakstveida līgumu ar notekūde-

ņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto notekūdeņu 
pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās 
kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai 
nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu, ja vien kon-
krētais asenizators vienlaikus nav arī centralizētās 
kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notek-
ūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieks, valdītājs vai 
turētājs;

13.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasāku-
mu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās 
kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizēta-
jās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu no-
vadīšanas rezultātā;

13.6. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu 
un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo atkritu-
mu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta 
īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā;

13.7. līdz kārtējā gada 1. martam iesniegt 
Pašvaldībai rakstveida deklarāciju par iepriekšējā 
saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un no-
sēdumu apjomu saskaņā ar pielikumā pievienoto 
veidlapu (1. pielikums). Veidlapu iesniedz klātienē, 
nosūta pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos 
par elektronisko dokumentu noformēšanu noteikta-
jā kārtībā.

VI. Asenizatoru reģistrācijas kārtība
14. Papildus ārējā normatīvajā aktā par de-

centralizētajām kanalizācijas sistēmām noteiktajām 
reģistrācijas prasībām asenizators iesniedz Pašval-
dībā rakstveida iesniegumu (2. Pielikums), kuram 
pievieno 15. punktā norādīto rakstveida informāci-
ju.

15. Reģistrācijas veikšanai asenizators ie-
sniedz attiecīgus dokumentus, apliecinot, ka:

15.1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus 
Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpo-
jums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot ase-
nizācijas mucu;

15.2. iesnieguma iesniegšanas dienā aseniza-
toram Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, 
kas kopsummā pārsniedz EUR 150,00 (viens simts 
piecdesmit euro 00 centi);

15.3. ir noslēgts līgums ar notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtu vai specializēto notekūdeņu pieņem-
šanas vietu īpašnieku/-iem.

16. Šo noteikumu 14. punktā minēto reģistrā-
cijas iesniegumu asenizators var iesniegt:

16.1. personīgi Pašvaldības administrācijā vai 
Pagasta pārvaldē;

16.2. pa pastu;
16.3. elektroniski normatīvajos aktos par 

elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā 
kārtībā.

17. Lai veiktu reģistrāciju, Pašvaldības admi-
nistrācija pārbauda iesniegto informāciju un pārlie-
cinās par:

17.1.  Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 
piešķirtajiem asenizatora reģistrācijas datiem, ja 
asenizators ir juridiska persona;

17.2. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā 
datu bāzē reģistrētajiem datiem par ienākuma nodok-
ļa maksātājiem, ja asenizators ir fiziska persona.

18.  Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un 
iesniegt Pašvaldības administrācijai šo noteikumu 
19. punktā minēto informāciju apliecinošus doku-
mentus.
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19. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas 
ir izpildījis šo noteikumu prasības, iesniedzot visus 
nepieciešamos dokumentus, un pēc to izvērtēšanas 
Pašvaldības administrācija ir atzinusi, ka asenizators 
atbilst šajos noteikumos izvirzītajām prasībām.

20. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 
(piecpadsmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas 
dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar 
brīdi, kad ir iesniegti visi noteikumos norādītie ne-
pieciešamie dokumenti.

21. Pašvaldības administrācija 3 (trīs) dar-
ba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē 
Pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par aseniza-
tora reģistrāciju normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 
Reģistrācijas neveikšanas gadījumā Pašvaldības 
administrācija nosūta rakstveida informāciju aseni-
zatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas 
iesnieguma izskatīšanas gaitā, un norāda to novēr-
šanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti 
norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesnie-
gums tiek uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie 
dokumenti tiek atgriezti asenizatoram.

22. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti 
normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību 
jomu, profesionālās darbības sfēru, finanšu saistību 
izpildi, kravu autopārvadājumu jomu vai vides aiz-
sardzības jomu, Pašvaldības dome anulē attiecīgā 
asenizatora reģistrācijas faktu, nosūtot rakstveida 
paziņojumu asenizatoram, un dzēš par to ziņas Paš-
valdības tīmekļa vietnē. Attiecīgajā gadījumā aseni-
zatora pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā no pa-
ziņojuma saņemšanas dienas iesniegt Pašvaldībai 
šo noteikumu 15.7. punktā noteikto informāciju par 
periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai.

23. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrāci-
jas anulēšanas faktu, 15 (piecpadsmit) darba dienu 
laikā no paziņojuma saņemšanas iesniedzot rakst-
veida iesniegumu domē, kurā tiek norādīts lūguma 
pamatojums un ziņas par iesniegumā ietvertajiem 
apgalvojumiem. Reģistrācijas anulēšanas fakta ap-
strīdēšana neaptur noteikumu 23. punktā norādītā 
paziņojuma darbību un neatbrīvo asenizatoru no 
šo noteikumu 23. punktā paredzētās informācijas 
iesniegšanas.

24. Ziņas par asenizatoru Pašvaldības tīmekļa 
vietnē tiek atjaunotas, pamatojoties uz Pašvaldības 
domes lēmumu, ar kuru atcelts reģistrācijas anulē-
šanas fakts.

25. Gadījumā, ja asenizatora reģistrācija ir 
anulēta, balstoties uz apstiprinošu informāciju, ka 
asenizatoram ir apturēta vai anulēta kravas autopār-
vadājumu veikšanas licence Latvijas Republikas ad-
ministratīvajā teritorijā, ziņas par asenizatora reģis-
trāciju tiek atjaunotas, pamatojoties uz kompetentās 
valsts iestādes lēmumu, kas izskata jautājumus par 
kravas autopārvadājumu licences un licences kartī-
tes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

26. Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas 
pakalpojumus nodrošina Pašvaldības sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, par šo 
faktu reģistrā tiek veikts atbilstošs ieraksts.

VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu re-
ģistrācijas kārtība

27. Pašvaldības administratīvās teritorijas 
robežās esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai 
valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanali-
zācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz Pašvaldības 
administrācijai vai Pagasta pārvaldei pirmreizējo 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas 

apliecinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem pievie-
noto paraugu (3. Pielikums).

28. Ja nekustamais īpašums tiek atsavi-
nāts vai ir notikušas decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, 
īpašuma pieslēgums centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai, mainījies notekūdeņu novadīšanas plā-
notais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo per-
sonu skaits), decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk 
kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma 
iegādes vai izmaiņām šo noteikumu 27. punktā 
norādītais apliecinājums jāiesniedz personiski Paš-
valdības administrācijā vai Pagasta pārvaldē vai 
jānosūta pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko 
dokumentu noformēšanu.

VIII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
īpašnieku un valdītāju pienākumi

29. Papildus ārējā normatīvajā aktā par decen-
tralizētajām kanalizācijas sistēmām noteiktajiem, 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai 
valdītāja pienākumi ir šādi:

29.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu 
vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotā decentralizētajā 
kanalizācijas sistēmā;

29.2. segt izmaksas Pašvaldībai, kas saistītas 
ar notekūdeņu paraugu analīžu veikšanu, ja uzkrāto 
notekūdeņu paraugu analīzēs tiek konstatētas vielas, 
kuras neatbilst Pašvaldības saistošajos noteikumos 
par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtību noteiktajām pie-
sārņojošo vielu koncentrācijām, pēc to faktiskajām 
izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;

29.3. nodrošināt 10. punktā minētajām perso-
nām vai to pilnvarotam pārstāvim piekļuvi decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodro-
šinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas 
kontrolei un tās darbības pārbaudei;

29.4. līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniegt 
Pašvaldības administrācijā vai Pagasta pārvaldē 
atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma 
kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sis-
tēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un 
turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja 
nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski 
izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras 
attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā 
jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

29.5. uzrādīt 10. punktā minētajām perso-
nām vai to pilnvarotam pārstāvim decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošos 

dokumentus. Par decentralizēto kanalizācijas pa-
kalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var 
kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā kanali-
zācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu 
nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs at-
taisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu 
sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu 
daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un 
pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

IX. Atbildība par saistošo noteikumu neie-
vērošanu

30. Saistošo noteikumu izpildi kontrolēt un sa-
stādīt administratīvos protokolus savas kompeten-
ces robežās ir tiesīgas Pašvaldības amatpersonas 
(tai skaitā, domes priekšsēdētājs, domes priekšsē-
dētāja vietnieks, izpilddirektors, pagastu pārvalžu 
vadītāji, Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu 
apvienotās būvvaldes būvinspektori un Pašvaldības 
kārtībnieki).

31. Par šo saistošo noteikumu prasību neievē-
rošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: 
fiziskām personām – līdz EUR 150,00 (viens simts 
piecdesmit euro 00 centi), juridiskām personām – 
līdz EUR 1400,00 (viens tūkstotis četri simti euro 
00 centi).

32. Administratīvos protokolus izskata Pašval-
dības Administratīvā komisija.

33. Administratīvais sods šo saistošo notei-
kumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst 
pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas.

X. Noslēguma jautājumi
34. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. 

oktobrī.
35. Pašvaldības administratīvajā teritorijā eso-

ša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs līdz 
2020. gada 31. decembrim iesniedz Pašvaldības 
administrācijā vai Pagasta pārvaldē pirmreizējo 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas 
apliecinājumu saskaņā ar noteikumiem pievienoto 
paraugu (3. Pielikums).

36. Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas 
sistēma neatbilst šajos noteikumos un normatīvajos 
aktos izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanali-
zācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs nodrošina 
tās atbilstību šo noteikumu un normatīvo aktu prasī-
bām ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

M. Justs
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs

1. pielikums  
Varakļānu novada pašvaldības 
28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4

ASENIZATORA DEKLARĀCIJA PAR _______ GADĀ IZVESTO NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU APJOMU

N.
p.k. Objekta adrese Transportlīdzekļa 

reģ. Nr.
Cisternas 
reģ. Nr.

Izvešanas 
reizes 
gadā 

Izvestie 
m3

Kam nodoti 
notekūdeņi

________________           _____________________________________      ____________
(datums)             (asenizatora nosaukums vai vārds un uzvārds)            (paraksts)
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2. pielikums  
Varakļānu novada pašvaldības 
28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4

_____________________________________________________________________
(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums vai vārds, 

uzvārds)

___________________________________________________________________________
(reģistrācijas numurs vai personas kods)

_____________________________________________________________________________
(juridiskā adrese vai deklarētās dzīvesvietas adrese)

______________________________________________________________________________
(tālr. Nr., e-pasts)

REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS 
ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI VARAKĻĀNU NOVADA 

ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

Varakļānos

Varakļānu novada pašvaldībai,
Rīgas ielā 13, Varakļānos, 
Varakļānu nov., LV – 4838

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu 
un reģistrēšanu un Varakļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem par decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Varakļānu novada pašvaldībā, lūdzu, Varakļānu novada 
pašvaldības tīmekļa vietnē kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju Varakļānu novada 
pašvaldības teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar šādiem specializētajiem transportlīdzekļiem, 
reģistrēt _______________________________________:
 (asenizatora nosaukums vai vārds un uzvārds)

N.
p.k.

Trans-
portlī-
dzekļa 
marka

Transport-
līdzekļa 

reģistrāci-
jas Nr.

Transportlīdzekļa tips 
(A – autotransports 
T – traktortehnika)

Transportlī-
dzekļa 

tvertnes 
tilpums 

Tvertnes reģ. 
Nr. (ja attiecināms, 
p., traktortehnikas 

gadījumā)

Nomas 
līguma 

termiņš*

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti*:
līguma ar Varakļānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas 1) 
iekārtu vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku kopija;
transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks, vai nav minēts kā 2) 
turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Datu pārzinis ir Varakļānu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000054750, juridiskā adrese: Rīgas iela 
13, Varakļāni, Varakļānu novads, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku izskatīt iesniegumu. 
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Varakļānu novada pašvaldības tīmekļa 
vietnes www.varaklani.lv sadaļā Pašvaldība/Novada dome vai klātienē Varakļānu novada pašvaldības klientu 
apkalpošanas vietās. 

� Piekrītu, ka mani dati tiek apstrādāti iesniegumā ietvertā jautājuma atrisināšanai pēc būtības nepieciešamā 
apjomā (reģistrēti, glabāti, izmantoti, nodoti).*

Varakļānu novadā, 
20____.gada ____._______________                                 _________________________________ /

paraksts, paraksta atšifrējums un juridiskai personai – amats/**

* aizpilda, ja iesniegumu iesniedz fiziska persona
** ja iesniegumu paraksta pilnvarota persona, tad pievienojams pilnvaras oriģināls vai normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā apliecināta pilnvaras kopija

Stirnienes TN 
Līdz oktobra beigām G.Bezdelīgas 
personālizstāde „Ceļmala”  
11. novembrī 12.00 Kapinieku kapos 
Brīvības cīnītāju piemiņas brīdis 
16. novembrī 15.00 Stirnienes TN 
Valsts svētku ieskaņas koncerts 
Autobuss uz pasākumu 
14.20 mazais TOP, 14.30 Robežveipi, 
14.40 veikaliņš 
30. novembrī 15.00 instrumentālo 
ansambļu „Excelsus” un „L'Chaim” 
koncerts „Dzīves svinēšana”  
 

Stērnīnes draudzē 
20. okt. 13.00 sv. Mise
27. okt. 13.00 sv. Mise
1. nov. 13.00 sv. Mise, Vysu Svātū 
dīna
14.30 kūpeiga psalmu dzīd’ošona
2. nov. 11.00 kūpeiga psalmu 
dzīd’ošona
13.00 sv. Mise, Myrušū pīmiņas dīna
3. nov. 13.00 sv. Mise
10. nov. 13.00 sv. Mise
12. nov. 10.30 sv. Mise pansionātā
17. nov. 13.00 sv. Mise
24. nov. 13.00 sv. Mise, Krystus 
Karaļa svātki

Ieeja brīva, visi mīļi aicināti!
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Mēs starp savējiem
Bija parasta piektdienas diena. Biju 

devusies ceļojumā uz Krāslavu, kur plā-
nojām atzīmēt tradicionālo, kārtējo kursa 
biedru salidojumu. Nonākusi Varakļānos, 
gaidīju kolēģus no Rīgas, ar kuriem ceļu 
turpināt. Viņi kavējās, tāpēc savā nodabā 
vēroju mazpilsētiņas dzīves pulsu. Un tad 
jau viņi arī piebrauca. Bet, ak vai! Ceļu 
turpināt nevarējām. Auto riepa bija tukša. 
Pie stūres sieviete, kurai no notikušā pir-
majā brīdī nedaudz trīcēja rokas un pa-
zuda rīcības plāns. Līdzbraucēji tādi, kas 
palīdzēt nevar. Meklējām tuvāko tehnisko 
palīdzību internetā, diemžēl neveiksmī-
gi. Uz mūsu  zvanu neviens neatsaucās. 
Spriedze kāpa. Dzīvē bieži sastopama 

Patiess stāsts no dzīves

1. Objekta adrese
2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits
3. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits
4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs? 

  ir   nav
4.1.  Esošais vai prognozējamais
(atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī _____ m3

4.2.  Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī 
_____m3

Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam 
jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.
5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos):

  rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos 
notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī

 septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti 
caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām 
drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš izbūvēts atbilstoši 
būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

 notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, 
pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko 
tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.

 Cits (lūdzu, norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas veidu)_______________________

6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?
 līgums par īpašumā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas apkalpošanas un 

ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu 
dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu

 līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu
 pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem
 netiek nodrošināta

7. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais 
izvešanas biežums:

 1 x mēnesī vai biežāk
 1 x 2 mēnešos
 1x ceturksnī
 1 x gadā un retāk

8. Krājtvertnes tilpums:
 < 3m3

 3 līdz 5 m3

 5 līdz 10 m3

 > 10 m3

9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām:

 1 x mēnesī vai biežāk
 1 x ceturksnī
 1x gadā
 retāk nekā 1x gadā

10. Kad veikta iepriekšējā apkope? (lūdzu norādīt mēnesi un gadu)
_______________________________________________

11. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?
 jā (Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, atbildiet uz 12. jautājumu.)
 nē

12. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?
 2019. gada laikā
 2020. gada laikā
 līdz 2021. gadam
līdz 2022. gadam

Datu pārzinis ir Varakļānu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 
90000054750, juridiskā adrese: Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu 
novads, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku izskatīt iesniegumu. 
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt 
Varakļānu novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.varaklani.lv sadaļā 
Pašvaldība/Novada dome vai klātienē Varakļānu novada pašvaldības 
klientu apkalpošanas vietās. 

 Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar 
Varakļānu novada domes apstiprinātajiem 28.03.2019. noteikumiem 
“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 
kārtību Varakļānu novada pašvaldībā”.*

Varakļānu novadā, 
20____.gada ____._______________           
(decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja vārds, 
uzvārds) **

* aizpilda, ja iesniegumu iesniedz fiziska persona
** ja iesniegumu paraksta pilnvarota persona, tad pievienojams 
pilnvaras oriģināls vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināta 
pilnvaras kopija

3. pielikums  
Varakļānu novada pašvaldības 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS

reāla situācija.
Un tad risinājumu deva, ticiet vai nē, 

spēki no Augšas. Mani laipni uzrunāja 
pienākusī jauna sieviete. Es viņu atpazi-
nu. 

„Kas Jums noticis?” Viņa jautāja. 
Stāstīju: „Tā un tā…”
Viņa nedaudz pasmaidīja un atbildē-

ja: „Es tūliņ piezvanīšu savam vīram”, un 
jau tvēra pēc mobilā tālruņa

Nebija jāgaida ne pāris minūtes, 
kad „palīdzība” bija klāt. Pēc lietpratīgas 
apskates, secināja, ka neviena atslēga 
riepas montēšanai neder. Tad no mājām 
tika atvesti vajadzīgie instrumenti, un da-
žās minūtēs mūsu problēma bija atrisinā-
ta. Varējām ceļu turpināt.

Un tagad pienācis laiks atklāt, kas ir 
šie atsaucīgie, laipnie, un iejūtīgie cilvēki 
mūsu vidū. Vērīgā sieviete ir mana amata 
māsa, Varakļānu vidusskolas skolotāja 
Aija Caune un atsaucīgais, nesavtīgais iz-
palīgs viņas vīrs Juris Ustinovs. Ar prieku 
varēja vērot viņa amata prasmes. Vislie-
lākais un patiesākais paldies viņiem par 
izpalīdzību un  cilvēcību. Man ir prieks un 
lepnums, ka esmu no Varakļāniem, ka 
mums līdzās ir šādi cilvēki.

Paldies arī augstākajam spēkam – 
Radītājam, kurš vajadzīgajā brīdī kopā 
saveda vajadzīgos cilvēkus.

Patiesā cieņā  Janīna Liepiņa 
Barkavā
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Viesmīlība, sirsnība, cieša savstarpē-
ja sadarbība, pārdomātas rīcības, ilgter-
miņa mērķi un neizsmeļams enerģiskums 
– šie vārdi visspilgtāk atspoguļo redzēto, 
dzirdēto un sajusto Varakļānu novadā.

9. oktobrī kultūras darbinieki no Ma-
donas, Cesvaines, Ērgļu un Lubānas no-
vadiem devās Europe Direct informācijas 
centra Gulbenē Madonas informācijas 
punkta organizētajā ekspedīcijā „ES pro-
jektu labās prakses izzināšana” – izbrau-
kums pa vietām, kuru attīstība veicināta, 
saņemot ES finansējumu.

Ekspedīcijas sākumā apmeklējām 
Stirnienes Svētā Laurencija katoļu baz-
nīcu – spožo pērli ar vēl spožākiem cil-
vēkiem, kuri veido baznīcas iekšējo vidi. 
Ieva Zepa ar savu aizrautīgo stāstījumu 
spēja ieinteresēt ikvienu ekspedīcijas 
dalībnieku, neatkarīgi no reliģiskās pie-
derības un pārliecības. Stundas laikā 
devāmies aizraujošā kultūrvēsturiskā 
ceļojumā, kuru noslēdza brīnišķīgs ērģeļ-
mūzikas koncerts.

Stirnienes tautas nams, Stirnienes 
bibliotēka – lielisks pierādījums tam, ka 
arī nelielās apdzīvotās vietās ir aktīva 
kultūras dzīve, turklāt katrai ēkai ir sava 
dvēsele, sava aura, pat sienas spēj radīt 
mājīguma sajūtu, bet neapšaubāmi, aiz 
tā visa stāv cilvēki un milzīgām darba 
spējām.

Pēc Varakļānu tautas bibliotēkas ap-
meklējuma ekspedīcijas dalībniekus Va-
rakļānu kultūras namā sagaidīja Varakļā-
nu novada domes priekšsēdētājs Māris 
Justs, kurš klātesošajiem sniedza visap-
tverošu un izsmeļošu ieskatu Varakļānu 
pilsētas un Varakļānu novada attīstībā, 
kuru pēdējo 10 gadu laikā veicinājuši 
Eiropas Savienības un pašvaldības finan-
sētie projekti. Katra iestāde Varakļānos 
var lepoties ar atjaunotu fasādi, skaisti iz-
remontētām telpām, sakārtotu infrastruk-
tūru un sakoptu vidi. Prieks gan pašiem 
iedzīvotājiem, gan viesiem.

Kafejnīca „Grāmatnīca” ir vēl viena 
vieta, ar ko Varakļāni var lepoties – gar-
šīgi ēdieni, gaumīgs interjers un nebaidī-
šanās no izaicinājumiem – arī 45 cilvēku 
grupa draudzīgi spēja izvietoties omulī-
gajās telpās.

Grāfa Mihaela Borha pils, kurā dar-
bojas Varakļānu novada muzejs, pār-
steidz ar katru reizi arvien vairāk – paš-
aizliedzīgs darbs, skatījums nākotnē un 
milzīgas iespējas, kur izpausties. Šķiet 
ikviens pils stūrītis slēpj kādu pārsteigu-
mu, atsedzot gan brīnišķīgus sienu glez-
nojumus, neatklātus noslēpumus, ko pa-
spilgtina leģendām apvītie stāsti muzeja 
darbinieku izpildījumā. Modernās muzeja 
ekspozīcijas ļauj ieinteresēt arī mūsdienu 
„skārienjūtīgo” paaudzi. Pastaiga pa ru-

Paldies Varakļānu novadam par viesmīlību!

dens iekrāsoto pils parku brīnišķīga gida 
pavadībā ļāva ikvienai dāmai mazliet pa-
sapņot un iejusties grāfienes tēlā.

Labiekārtotā Varakļānu Mūzikas un 
mākslas skola un nupat atklātais Varakļā-
nu novada Jauniešu centrs „Aplis” bēr-
niem un jauniešiem nodrošina tādu vidi, 
kas rosināt rosina izpausties mākslinie-
ciski un radoši. Savukārt, pilsētas peld-
baseins vilina relaksēties ūdens peldē.

Martas Bārbales parks Murmastie-
nē garāmbraucējiem pamanāms jau no 
tālienes un tā vien vilina apstāties. Gau-
mīgi iekoptais stāvlaukums, kas tapis, 

realizējot LEADER projektu, 
vide un sirsnība, kas kūsā no 
Murmastienes cilvēkiem, liecina 
gan par vietējo patriotismu, gan 
par dzimtu spēku.

Visbeidzot vēl un vēlreiz 
gribas uzsvērt – katras vietas 
veiksmes stāsts ir cilvēki – bez 
cilvēkiem, savas vietas patrio-
tiem, saskaņotas un aktīvas 
rīcības, nebaidīšanās riskēt, 
pielikt savus spēkus un izliet 

savus sviedrus, nebūtu nekā. Taču Vara-
kļānu novads viennozīmīgi var lepoties ar 
spožām un darbīgām personām, sākot 
no priekšsēdētāja, kurš ir zinošs un klāt-
esošs jebkurā procesā, un beidzot ar kat-
ras iestādes vadību un darbiniekiem. 

Paldies visām lieliskajām Varakļānu 
novada bibliotekārēm – ar jūsu padomu, 
atbalstu un ārkārtīgi saskaņoto rīcību ek-
spedīcijas programma izvērtās tik ļoti at-
miņā paliekoša un vērtīga.

Lai Varakļānu novads mūžam plaukst 
uz zeļ!

Patiesā cieņā,
Daiga Poča-Lapiņa
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Dzeja – dvēseles valoda.  Dzeja – vie-
na no senākajām mākslām – pārdzīvojusi 
iebrukumus un gadsimtu jūgus, pēkšņi 
uzplaiksnī mums pretī kaut kur no agrā-
kiem gadu tūkstošiem un iezaigojas no 
jauna. Dzejas dienām piemīt kāda me-
tafizika. Neviens nevar izskaidrot, bet tā 
ir. Varbūt tāpēc, ka dzīvojam populisma 
laikmetā un bieži nonākam situācijās, 
kad apkārt tik daudz izlikšanās un melu? 
Vismaz dažas dienas gadā cilvēki grib 
piedzīvot kādu patiesības mirkli, ko vi-
ņiem sniedz dzeja. Dzejas dienu tradīcija 
aizsākās  jau 1965. gada septembrī  kā 
mūsu dižā dzejnieka Raiņa dienas un tur-
pinās līdz mūsdienām.  Rīgā šogad tika 
organizēts starptautisks profesionālās 
dzejas festivāls, kurā piedalījās vairāk 
nekā 80 dzejnieku  un atdzejotāju no 11 
valstīm, bet ne tik plaši pasākumi tiek or-
ganizēti arī citās pilsētās un pagastos.

Murmastienē Dzejas dienas  parasti 
tiek atzīmētas pagasta bibliotēkā ar lite-
ratūras izstādēm, dzejas lasījumiem un 
sirsnīgām tikšanās reizēm ar dzejniekiem. 
Aizvadītajā gadā tika lauzta tradīcija un 
Dzejas dienas tika organizētas dzejnie-
ces Martas Bārbales parkā. Arī šoruden 
septembrī pulcējāmies parkā, lai veldzē-
tos Martas Bārbales un citu plašāk pazīs-
tamu autoru dzejā. Taču mums netrūkst 
arī jaunu, vēl neiepazītu autoru, kuri sa-
vus pārdzīvojumus un vērojumus izsaka 
dzejas rindās un nekautrējas to parādīt 
arī plašākai auditorijai. Šoreiz ieskatījos  
murmastienieša Jāņa Piziča dzejas burt-
nīcās, kur sakrājušies jau vairāk nekā 200 
dzejoļi.

Dzejas diena
Ak, kas par joku, kas par dīvainu joku,
Izraku šodien iedvesmas podu!
Burtu rindas nu priecīgs es loku – 
Tas Dzejas dienai par godu.
Saberu burtiņus dvēselē savā,
Tos iedvesma mierīgi glabā,
Mani no tukšuma sargā.

                          /J. Pizičs/
Lai katram izdodas atrast to dzeju, 

vietu vai lietu, kas sargā no tukšuma!
Terēze, 

Murmastienes bibliotēkā

Dzejas dienu atskaņas

7. oktobrī 9. – 12. klasēm notika di-
vas lekcijas – diskusijas „Personības iz-
augsmes loma karjeras veidošanā”, ku-
ras vadīja Kristaps Kravalis.

Lekcijas – diskusijas gaitā skolēni 
iepazinās ar Holistiskā personības attīs-
tības pamatprincipiem (Stīvena Koveja 
teorija), kas ir 7 dimensiju attīstīšana – fi-
ziskā, intelektuālā, emocionālā, sociālā, 
garīgā, profesionālā un finansiālā dimen-
sija. Lekcijas – diskusijas gaitā vadītājs 
deva praktiskus padomus izglītojamiem, 
kā šī 7 dimensiju attīstīšana ļauj veik-
smīgāk veidot un attīstīt sevi kā fiziski un 
mentāli stipru personību, kam ir būtiska 
loma veiksmīga karjeras ceļa veidošanā 
un nākotnes profesijas izvēlē. Izskaidroja 
personīgā „kodola” un vispusīgi veselīga 
dzīvesveida plāna būtisko lomu, lai izvir-
zot prioritātes, mērķus tiktu sasniegts vē-
lamākais rezultāts.

Skolēnu atziņas pēc nodarbības:
„Nomainot apkārtējo vidi, mainās 

skats uz pasauli”,
„Viss bija super, arī piemēri no dzī-

ves...",
„... ļoti interesanti un motivējoši...",
„Šī lekcija nebija kārtējā iedvesmojo-

šā lekcija. Tā atklāja ĪSTO realitāti un se-
kas nebeidzamajiem izaicinājumiem",

„Ja gribi, tad viss ir paveicams.”,
„Nebaidīties no grūtībām , pārvarēt 

un doties uz priekšu...”,
„Kristaps šodien kļuva par manu „lie-

lo ziloni” – iedvesmotāju",
„....sapratu , ka mūsos ir liels poten-

ciāls...”,
„...man patika atziņa: ja tu iznīcini 

savu ienaidnieku sevī, tev citu ienaidnie-
ku nav..”,

„Kristaps – vislabākais"!

Varakļānu vidusskolā

Sākas Skolotāju dienas 
pasākums...

Skolotāju dienas pasākums sākās ar 
jauno pedagogu uzrunu: „Kā jau zināt, Iz-
glītības ministrijas katru gadu domā, kā pa-
augstināt izglītības līmeni skolās, tāpēc iz-
veidota programma Skola 2030. Šodien 
mēs vēlamies, lai jūs – skolotāji, pārbaudī-
tu šo programmu. Jums būs jāizpilda daži 
uzdevumi. Grūtības pakāpe – augstākā. 
Veicot uzdevumus esiet oriģināli un rado-
ši..." un tad sekoja dažādi pārbaudījumi... 
Pasākuma noslēgumā skolotāji saņēma 
sertifikātus un atzīmes vietā  –  gardu kliņ-
geri.

Paldies divpadsmitajiem!
Informāciju sagatavoja A. Kazāka
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Tradicionālais senioru klubu „Pīlādzī-
tis” saiets šogad notika Vecpiebalgā. Kopā 
pulcējās senioru kopas no Garkalnes, Jau-
nolaines, Kokneses, Aizkraukles, Sējas, 
Skrīveriem, Vecpiebalgas un Varakļāniem. 
Rīta pusē pulcējāmies Vecpiebalgas kul-
tūras namā, kur mūs laipni sagaidīja mā-
jinieki. Pēc tam pabijām Vecpiebalgas vie-
sistabā, apskatījām ūdensrozes, Vecpieb-
algas ev. lut. baznīcu, apmeklējām Kārļa 
Skalbes muzeju „Saulrieti” un E. Dārziņa 
muzeju „Jāņaskola”. Ķencis mūs viesmī-
līgi aicināja uz goda mielastu – nogaršot 
sātīgo jēra zupu. Pēcpusdienā atgriezā-
mies kultūras namā, kur omulīgā gaisotnē 
varējām noskatīties Vecpiebalgas kultūras 
nama pašdarbnieku koncertu un tuvāk ie-
pazīties ar citu novadu „Pīlādzīšu” darbu.

Varakļānu senioru pulkam šogad 
pievienojās kultūras nama SDDK „Darde-
dze”, jo tajā dejo daļa no biedrības bied-
riem, tāpēc prezentācija notika muzikāli 
dejojoša. Prieks par aktīvajiem biedrības 
biedriem, kurus nebiedēja lietainais laiks, 
garās pastaigas un tālais ceļš.

Nākamgad tiekamies Skrīveros!

A. Jaunzeme

„Pīlādzīši” salido 
Vecpiebalgā

 „Jāņaskolā”.

„Pīlādzīšu’ kopbilde.

Saviesīgajā pēcpusdienā.
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Varakļānu atpūtas komplekss – peldbaseins
2019/2020. gada peldēšanas sezona

Darba laiks
Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena

16.30 – 17.30
Ūdens vingrošana

16.00 – 20.00
Brīvais apmeklējums

16.30 – 17.15
Ūdens vingrošana – Seniori

15.00 – 18.00
Brīvais apmeklējums

Iespējama īre
(Īre jāpiesaka ne vēlāk kā 

trīs dienas iepriekš)17.30 – 18.30
Ūdens vingrošana

17.30 – 18.30
Ūdens vingrošana

18.30 – 19.30
Ūdens vingrošana

18.30 – 21.00
Brīvais apmeklējums

19.30 – 21.30
Brīvais apmeklējums

19.00 – 21.00
Iespējama īre

(Īre jāpiesaka ne vēlāk kā 
trīs dienas iepriekš)

     Obligātas peldcepures. Pieteik�es t. 27790032

Mēs visi kopā un katrs atsevišķi esam 
atbildīgi par apkārtni, kādā dzīvojam un 
uzturamies. Tāpat arī mēs ik brīdi esam 
piemērs saviem bērniem. Kopā mēs va-
ram daudz, atliek tikai kādam  saskatīt  uz-
labojamo, kādam izrādīt iniciatīvu, kādam 
meklēt atbalstītājus un sponsorus, bet kā-
dam vienkārši pamanīt, ka nepieciešama 
palīdzība un pievienoties.

Šoreiz steidzami bija nepieciešams uz-
labot bērnu rotaļu laukumu daudzdzīvokļu 
mājas Kosmonautu iela 13 pagalmā. 

Lai arī bijām rūpējušies par līdzšinējā 
laukumiņa saglabāšanu, cik vien tas ie-
spējams, tomēr laika zobs un aktīva ap-
meklētāju radīta slodze darījuši savu un 
laukumiņš bija ne tikai nolietojies, bet tā 
atsevišķas daļas jau balansēja uz bīstamī-
bas robežas. 

Lai atrisinātu šo problēmu, bija ne-
pieciešama pilnīgi jauna galvenā laukuma 
elementa – šūpoļu kompleksa izgatavoša-
na, kā arī sētiņas, smilšu kastes un soliņu 
atjaunošana.

Visas vasaras garumā, kopā pulcē-
joties aktīvākajiem vecākiem, tika plānoti 
nepieciešamie uzlabošanas darbi, meklēts 
finansējums, pasūtīts pilnīgi jauns šūpoļu, 
šķēršļu komplekss, veikti demontāžas un 
uzstādīšanas darbi, atjaunots krāsojums 
smilšu kastei un sētiņai, nomainīti soliņu 
elementi. 

Milzīgs paldies par atbalstu katram 
vecākam, kas piedalījās ar līdzfinansējumu 
un ieguldīto darbu laukumiņa tapšanā. Tā-
pat, paldies mūsu novada pašvaldībai un 
uzņēmējiem, kas nepalika vienaldzīgi un 
atbalstīja mūsu pūles padarīt pilsētas vidi 
skaistāku un ģimenēm draudzīgāku. Mūs 
atbalstīja sekojoši uzņēmumi: SIA „Austru-
mu būvnieks”, SIA „Raibais Asaris”, SIA 
„BIOCORE LTD”, SIA „KAMIL PLUSS”. 

Gandarījums par paveikto ir gan vecā-

Par patīkamu vidi un pozitīvām pārmaiņām...

kiem, gan bērniem. Patīkami, ka pagalmu 
piepilda bērnu balsis, kuri savu brīvo laiku 
izvēlas pavadīt svaigā gaisā un viņiem ir 
vieta, kur kopā pulcēties un atpūsties. 

Vēlētos aicināt bērnus un vecākus 
būt saudzīgiem un atbildīgiem par savu 
uzvedību rotaļu laukumā, nepalikt vienal-

dzīgiem, ja tiek novērots, ka tiek izdarīts 
jebkāds kaitējums. 

Laukuma izveide ir mūsu kopīgs 
darbs, tāpēc mēs visi esam atbildīgi par 
kārtību tajā, lai pēc iespējas ilgāk saglabā-
tu patīkamu vidi mūsu bērnu rotaļām.

Aktīvie vecāki
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„Kā būtu, ja...”
Mācību gads Varakļānu Mūzikas un 

mākslas skolā iesākās ar radošu, ska-
nīgu rosīšanos visas nedēļas garumā. 
Tika īstenots „Varakļānu novada kultūr-
izglītības atbalsta biedrības” projekts 
„Kā būtu, ja...”, kuru finansiāli atbalstīja 
Vidzemes plānošanas reģions. 

Projekta mērķis – saglabāt un popu-
larizēt Varakļānu novada raksturīgākās 
mūzikas un mākslas vērtības kultūrizglī-
tībā Varakļānu Mūzikas un mākslas sko-
las jauniešiem un pedagogiem veidojot 
tradīcijām piepildītu kultūrvidi.  

Projekta pirmajā dienā apmeklējām 
Lubānas mākslas skolu, Lubānas Amat-
nieku centru, kur vērojām mākslinieces 
Daces Rudzītes filcēšanas meistarkla-
ses, ar interesi ieklausījāmies Sandras 
Valaines aizraujošajā stāstījumā par 
amatniecību. Izmēģinājām roku aužot 
stellēs zāļu paklājiņus un veidojot drau-
dzības jostu. Tālāk mūsu ceļš veda uz 
Gaigalavas Mūzikas instrumentu muze-
ju, kur muzeja vadītājs mūziķis Gunārs 
Igaunis ar savu harizmātisko stāstījumu 
aizrāva katru no klausītājiem. No sirds 
izpriecājāmies par doto iespēju muzi-
cēt gandrīz uz visiem atļautajiem muze-
ja eksponātiem. Kopā ar Gunāru katrs 
bērns izgatavoja klabatu vai zvārgulīšu 
rokassprādzi, kura palika dalībniekam 
par piemiņu no šī pasākuma. 

Projekta turpmākās dienas nema-
not aizritēja skolā. Kopā ar postfolkloras 
grupu „Rikši” mūziķiem Madaru Brolišu, 
Jurģi Lipski un grupas vadītāju varakļā-
nieti Ēriku Zepu, kā arī mākslinieci glez-
notāju Jolantu Ābeli. Viesmākslinieku 
iedvesmoti bēr-
ni veidoja režiju 
projekta noslē-
guma pasāku-
mam. Skolas 
audzēkņi strā-
dāja grupās un 
katrs tika iesais-
tīts pasākuma 
īstenošanā.

D a r b ī g ā s 
un radošās ne-
dēļas noslēgu-
mā tika aicināti 
bērnu vecāki 
un draugi uz 
kopīgu projekta 
pasākumu skolas zālē. Katrs no projek-
ta dalībniekiem ar lielu atbildības sajūtu  
uzstājās uz skatuves un nodeva skatītā-
jam vispozitīvākās emocijas, kuras tika 
uzlādētas visas nedēļas garumā. 

Paldies audzēkņiem par izturību un 
aktīvu piedalīšanos meistarklasēs, sa-
vukārt viesmāksliniekiem par pacietību, 

aizrautību un neno-
gurstošu darbaprie-
ku kopā ar Varakļānu 
Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņiem.

Ieva 
Melne-Mežajeva
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Vidzemē vai Latgalē
Viesturiski Latgolai pīdereigais 

Varakļuonu nūvods, kas devs ap 300 
Latgolai, Latvejai i pasauļam nūzei-
meigu personeibu, atsarūn Vydzemis 
plānuošonys regionā. Tys radejs vara-
kļuonīšūs pat pretejis nūmetnis: daļa 
par speiti kūp sevī latgaliskū identitati, 
daļa – izaudziejuši sevī puorlīceibu, ka 
lobuok Vydzemis nūmalē, na Latgolā. 
Par tū, kai aizstuovēt i puorstuovēt Lat-
golys kulturviesturis montuojumu itaidā 
situacejā, stuosta Varakļuonu Nūvoda 
muzeja direktore TERESE KORSAKA.

Kai Varakļuoni tyka pi Vydzemis?
1963. godā suocēs lels meliorace-

jis objekts Lubuona azara īdambiešonā. 
Golvonais kantors beja Lubuonā, tehnikys 
stuovvīta i ūtrys kantors – Varakļuonūs. 
Lai byutu vīgļuok formēt dokumentus, lai 
nabyutu birokratejis storp rajonim, Vara-
kļuoni tymā pat godā tyka pīvīnuoti Mo-
dūnis rajonam. Piec ituo nivīns jūs atpakaļ 
Latgolai vaira nav atdevs. Leidz tam beja 
vīnu godu zam Rēzeknis rajona, vēļ agru-
ok zam Viļānu rajona, 1950.–1957. godā 
pastuovēja Varakļuonu rajons.

Kai jiutatēs Vydzemis plānuošonys 
regionā?

Mes dzeivojam kai vysi latgalīši: lat-
galiski runojam, latgaliski padzīžam. Ir 
Varakļuonūs ari taidi, kas vaira i nasataisa 
latgaliski runuot, koč tāvs ar muoti i vysa 
dzymta latgalīši.

Dažaidi cylvāki, atškireigys emocejis 
par faktu, ka asam formali Vydzemē. Dau-
dzi Latgolu skaita par atpalykušuoku jau 
nu laika golu, pīderēt Latgolai ir mozuok 
prestiži.

Pat muni bārni dūmoj iz pusem – dāls 
atzeist sevi par latgalīti, meita – vydzem-
neicu. Es asmu latgalīte leidz sirds dziļu-
mim. Redzit, maņ pat gradzyns ar Latgo-
lys uzrokstu viersā.

Dūmoju, pošvaļdeibys sātā pasacei-
tu cytaidys dūmys. Jim kontakti pa itim 
godim izaveiduojuši Vydzemē, Latgolu 
napazeist, ar jū nav kontaktu, partū tei ir 
ari baile nu svešuo – Latgolys.

Kaidys problemys muzejam roda 
itei situaceja?

Tod, kod vajag svareiguokys lītys 
kuortuot, izaruoda, ni mes eisti Latgolai 
pīdaram, ni Vydzemei. Maņ personeigi 
pošai beja saskare ar Vydzemis Turisma 
asociaceju, kod praseju pajimt myusu 
bukletus jūs stendā „Balttour” izstuodei. 
Maņ atbiļdēja: „Vai tad te jūs kāds mek-
lēs? Padomājiet paši, vai te jūsu vieta – pie 
Valmieras bukleta?”. Myus reali „atšyva”. 
Es pīkreitu tam, ka myusu vīta ir Latgolys 
stendā. Zvaneju Latgolys Regiona turisma 
asociacejai, lai jī myusu bukletus pajam 
sovā stendā. Maņ smolkjiuteigi atsaceja, 
ka asam Vydzemis plānuošonys regions 
i vysim Latgolys bukletim ir vīnuots nūfor-

miejums zam vīna zeimūla, kūpejs pro-
jekts. Mes rezultatā palykom nikur – ni tī, 
ni tī. Bet byutu labi, ka mes varātu tī i tī 
pīsadaleit. Nazkod beja projekts, kurā vysi 
Latgolys muzeji naudu dabuoja. Es ari 
raksteju, maņ atbiļdēja – jius asat Vydze-
mis plānuošonys regions, jums nu Latgo-
lai paradzātuos naudys nikas napīsanuok. 
Nu Vydzemis reši saīt dabuot kaidu kapei-
ceņu.

Tūreiz par tū myusu “atšyušonu” sa-
guoja dusmis, gribieju īspeitēt kai vīnim, tai 
ūtrim. Aizguoju iz pošvaļdeibu i saceju, ka 
mums nav variantu – pierkam sovu stendu 
„Balttour”. Izstuodē īlyka myusu stendu 
pavysam „neitralā” zonā. Vysi guoja i bre-
inuojuos, parkū mes naasam pi Vydzemis 
voi pi Latgolys. Bet mums beja labi.

Latgola myus vyspuor nikur naaicy-
noj. Partū mes īsastuojom Vydzemis Turis-
ma agenturā, bet juobraukoj iz Valmīru voi 
Cēsim, kur nūteik pasuokumi. Nu Varakļu-
onu itaidu pasauli! Cīš tuola i naizdeveiga 
braukšona.

Voi jius redzit kaidu rysynuojumu 
situacejai?

Vacais viesturiskais rūbežs ir leidz Ai-
vīkstei, pi tuo vajadzātu pīsaturēt. Parkū 
tai viesturi vajag krūpļuot, ituo nasaprūtu! 
Varbyut vajadzātu cylvākim dūt leluoku 
īspieju izasaceit, pi kuo jī grybātu byut. 
Daļa cylvāku grybātu atsagrīzt Latgolys 
teritorejā, daļa ir pret tū. Nazynu, voi jū-
ceiguo situaceja kod naviņ atsarysynuos. 
Varbyut Latgolys puse varātu aicynuot 
myus vaira īsasaisteit sovūs projektūs, tod 
cylvāki pīrostu iz Latgolys pusi vērtīs.

Kaidys ir nuokūtnis perspektivys?
Nuokūtnē myus taisuos pīvīnuot Mo-

dūnis nūvodam. Modūnis rajonā asam 
dzeivuojuši, varu saleidzynuot, kaida atte-
isteiba beja tod i kaida niu sovā nūvodā. 
Tūlaik reši kaidu munu projekteņu atbalste-

ja, reiz rajons īdeve naudu bukletu īspīst. 
Partū nikuo lobuoka mes gaideit navarim. 
Nu 2009. gods, kai izaveiduoja Varakļuo-
nu nūvods, es skaitu, mes suocem gona 
labi dzeivuot i atsateisteit. Renovātys Va-
rakļuonu muojis i īlys, sakūpta piļsātys in-
frastruktura, ar pili ari asam tykuši drupeit 
iz prīšku – jauna digitalizāta ekspoziceja, 
modernizātys kruojuma globuotovys. Da 
tuo nivīnu vyspuor nainteresēja piļs. Tei 
ir piļs, jai vajag greidom, lūgim, unikalūs 
sīnu gleznuojumu restauracejai. Apsvei-
cami i apskaužami, kai Rēzeknis nūvods 
īguļdeja Lūznovys muižys atteisteibā. Prū-
tams, mes asam muzejs, taida marketin-
ga kai Lūznovai mums nabyus, bet ari kai 
muzejam Vydzeme mums nikod tai napa-
leidzēs. Par tū es soku – nikuo lobuoka 
šūbreid par Varakļuonu nūvodu nav.

Jius asat lelys Reigys šosejis – A12 
– molā, vēļ i radzami nu ceļa. Voi kai tu-
risma objekts asat īraudzeiti?

Naasam pamaneiti. Cik spākūs, tik 
reklamejamēs. Bet A12 nav turistu ceļš. 
Daudzys turistu grupys iz Latgolu nabrauc 
pa A12, Jākubpilī nūsagrīž pa A6. Tī ir mo-
zuok kilometru, vairuok objektu pa ceļam. 
Izbraukoj Preiļus, Aglyunu, Kruoslovu, Da-
gdu i puorejū, caur Rēzekni atsagrīž atpa-
kaļ. Tys jau ir cīš vālu. Jī ir puorguruši, mes 
ari vysu dīnnakti nastruodojam. Tai mes 
palīkam naapsavārti.

Asam saprotuši, ka mums datryukst 
reklamys krīvu volūdā. Mes vysod asam 
bejuši latvyska vide. Nu Krīvejis turisti 
brauc pa A12 iz Reigu. Caur Latvejis piļu 
i muižu asociaceju asam īsasaistejuši 
puorrūbežu projektā “630 sajūtu verstis”, 
Krīvejis pusei par mums interese ir. Kultur-
viesturiskais maršruts suocās Sanktpīter-
burgā, nu Olyuksnys pusis turisti ībrauc 
Latvejā, vierzās iz myusu pusi. Lūznova, 
Preili, Arendole, Kruoslova ir īkļautys.
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Ar kū jiusu muzejs ir unikals?
Te dzeivuojs īvārojams 18. g. s. dobys 

zynuotnīks, mineralogs, izcyla personeiba 
grāfs Mihals Jans Borhs (1753–1810). Jis 
ir Eiropys mārūga zynuotnīks. Jānis Stra-
diņš par jū ir rakstejs. Maltā, Gozu solys 
Arheologejis muzejā, maņ nūtreisēja sirds 
– beja sajiuta, ka munā prīškā nūsastuoj 
grāfs Borhs. Patīseibā tys beja lels dieļs 
ar informaceju par jū, jis pietejs tī vītejū 
templi, bet ir ari zinis, nu kurīnis jis cielīs i 
kas tei par vītu. Ari cytūs Eiropys muzejūs 
ir informaceja par jū, jis daudz uzaturiejs 
Maltā, Italejis Sicilejā, jū interesēja vulka-
niskī īži.

Kū jis redzēja Eiropā, vede ideju veidā 
iz sovom muojom Varakļuonūs. Itys beja 
lels eipašums – 110 000 desetinu zemis, 
kur ītylpa Borhova, Murmastīne, Stiernīne, 
Atašīne, Gaļāni, Kaupris iz Viļānu pusi, 
puse nu Lubuona azara. Ir nūstuosti, ka jis 
ir bejs lobs pret dzymtļaudim, jūs uorstiejs, 
taisejs jim zuolis, tai kai nūsadorbuojs ar 
kimeju i fiziku. Naasmu nikur atroduse, ka 
zemnīki te byutu mūceiti, eipaši nūspīsti. 
Tikai Kārļa Poča rokstā izlaseju pretejū. 
Bet mes ari daudz kuo vēļ nazynom.

Kotru godu atīt jauns atkluojums par 
Borhu, jis ir tys cylvāks, par kuru vysā pa-
saulī interesejās. Nūkreit kai nu zylu da-
basu pietneica nu ASV, jū interesej Borha 
ceļtnis. Paradoksali, vysi, kas suoc pieteit 
Borhu, navar vaira apsastuot. Jis jūs īvalk 
sovūs volgūs.

Jau 20. godu pilī struodoju, jiutu pat 
fiziski, kai jis mani vairuok i vairuok īvalk 
sovūs “teiklūs”. Tei Amerikys pietneica at-
vede atkluojumus par sv. Viktora relikve-
jom. Ir pīruodejums, ka myusu grāfs Borhs 
ir personeigi rakstejs Rūmys pāvestam 
viestulim, lai jam juos izsnādz. Rūmys pā-
vests ir devs atļuovi, dreizā laikā jam juos 
ari izsnāgtys. Jis raksteja, ka dreiž dūsīs iz 
sātu i pi reizis var atvest. Rūmys pāvests jū 
personiski pazyna, jau jī īprīšk acimradzūt 
beja komuniciejuši.

Juo dāls Juzefs, kas dzeivuoja 
Preiļūs, ari beja licīs pi Rūmys pāvesta, 
jam ar pyrmū sīvu nabeja bārnu, tei varu-
ok pa Sanktpīterburgu, jis īpazyna vīnku-
oršu zemnīku meitini Doroteju Stalidzāni, 
brauce iz Rūmu praseit škieršonūs. Jim 
bārnu nabeja, pāvests deve atļauju škier-
tīs. Izaškēre, sasalauluoja ar Doroteju, jim 
beja daudz bārnu. Nu koč smejīs, Borhim 
taisnī sakari ar Rūmu!

Asam Latvejis Nacionaluos biblio-
tekys projektā „Neredzamā bibliotēka” 
pīsadalejuši. Nazkod grāfam Borham pī-
deriejuse miļzeiga biblioteka – 8000 gruo-
motu, pat nu 16. g. s., lels arhivs. Speciali 
tam piec Borha nuovis izcalta bibliotekys 
āka 1811. godā.

Sovi spūceni pilī ari ir. Apmeklātuojim 
stuostom legendu par dzeivū zūbynu, kas 
klausiejs tikai grāfu, i juo meitys nalaimei-
gū mīlesteibu.

Kas nūsacejs, ka nu Varakļuonu cā-

lušīs tik daudz izcylu latgalīšu?
Jā, ap 300. Pasateicūt, tam, ka te beja 

Varakļuonu Vaļsts gimnazeja, vāluok Va-
rakļuonu vydsskūla, vysod spieceigi pe-
dagogi. Loba izgleiteiba ir pats golvonais 
nūsacejums.

Kas muzeja kruojumā jauns nu lat-
galiskuo montuojuma?

Mums ir atsyuteits obeju, tāva i dāla, 
Latkovsku dzymtys arhivs. Paguojušā 
godā sajēmem mums testamentari nūvā-
lātū Paulīnis Zalānis arhivu, jei ir sasaraks-
tejuse ar literatim, zynuotnīkim, tī ir tik uni-
kala sarakste ar Latkovski, Klīdzieju. Ru-
paiņs jai beja eipašs dzeivis draugs, tī tik 
interesantys lītys viestulēs! Nu jūs saraks-
tis literats varātu pat radeit vasalu romanu. 
Muzejā nav zynuotniskuo leidzstruodnīka, 
arhivi gaida sova pietnīka. Kaids students 
varātu pīraksteit sovu studeju gola dorbu. 
Reizē ar Zalānis montuojumu mums tyka 
atdūtys Rupaiņa lītys – vasals uodys če-
modans. Mes jū draudzeigi atdevem Ru-
paiņa muzejam. Zynu, ka jim ari nav piet-
nīku, kas itū montuojumu apzynuotu. Par 
Latgolys cylvākim ir, kū pieteit, ir, par kū 
saraksteit saistūšys gruomotys.

Roksts sagataveits projekta „Latgales kultūrtelpa: 
problēmas, analīze un atspoguļojums portālā 
lakuga.lv” ītvorūs. 
Projektu finansej 
Medeju atbolsta fonds 
nu Latvejis vaļsts 
budžeta leidzekļu.

Koku lapas sākušas  zaudēt savu 
vasarīgo sulīgumu, zaļā krāsa lēnām pār-
top dzeltenā, oranžā un sarkanīgā tonī.  
Dzestrais rudens vējš traucas pāri koku 
galotnēm, paķerot sev paspārnē putnus. 
Klāt rudens, klāt jaunais mācību gads!

Murmastienes pamatskolas  pagal-
mā atkal  virpuļo atkalredzēšanās prieks. 
Prieks atgriezties savā mīļajā skolā un sa-
tikt sen neredzētos skolasbiedrus.  Skolā 
sācies jaunais darba cēliens – spraigs , 
interesants, un protams, arī grūts. Sācies  
jaunais mācīšanās posms, kurā ikviens 
varēs gūt jaunas zināšanas, jaunus  at-
klājumus. 

Pirmās skolas nedēļas kā vienmēr 
paskrējušas nemanot. Aktīvs un radošs- 
tā varam raksturot pirmo mācību gada 
mēnesi! Šajā laika posmā esam  piedalī-
jušies un guvuši godalgotas vietas viegl-
atlētikas sacensībās Varakļānu vidussko-
lā un O. Kalpaka „Karoga svētkos” Liep-
salās.  Mūsu skolas 4. – 9. klases skolēni 
devās ekskursijā uz Latvijas Republikas 
Saeimu, lai tuvāk iepazītu Latvijas parla-
menta darbu, kā arī Saeimas nama arhi-

tektūru un vēsturi.
Šogad skolā tiek īstenots Eiropas 

sociālā fonda jauniešu iniciatīvu projekts 
„Kopīgiem spēkiem – sanāk!”. Visa mācī-
bu gada garumā, skolēniem tiks organi-
zētas dažādas  radošas un intelektuālas 
aktivitātes.

Šī projekta ietvaros skolā  notika 
„Sporta diena”. Skolēni veica orientēša-
nos telpās, pārvarēja šķēršļus un piedalī-
jās dažādās veiklības stafetēs

Reizē ar septembra zeltītajiem saules 
stariem skolā ienāca  arī Dzejas dienas. 
Pasākumā „Gadalaiku virpulī” skolēnu iz-
pildījumā izskanēja dažādu latviešu dzej-
nieku darbi. Dzejā tika akcentēta gadalai-
ku burvība un dabas krāšņums.

Pasākuma noslēgumā katra klase 
savu izvēlēto dzejoli par gadalaiku tēmu 
izdaiļoja ar atbilstošu zīmējumu. Vējā rai-
sījās kļavu lapas, klusu skanēdami, krita 
kastaņi, un pelēkais asfalts skolas pagal-
mā uzziedēja kā daudzkrāsaina puķe.

Inguna Pelše,
Murmastienes pamatskolas 

direktores v.i.

Jaunā mācību gada ieskaņas 
Murmastienes pamatskolā Interesanta bija 05.10.2019. re-

ģionālās TV pārraide „Re- reforma”.
Var saprast Smanes kundzes 

sāpi par savu pagastu. Var līdzi just 
uzņemējam S. par to, ka nav pieeja-
ma struktūrfondu nauda. Varbūt var 
atvērt filiāli blakus esošajā „ekono-
miskajā zonā”!?

Pārsteidza Rīgas „varakļāniešu”, 
var teikt, augstprātība un iedomība. 
Pāris reizes gadā paciemojoties Va-
rakļānu apkaimē, viņi zina, kas mums 
vajadzīgs, kā risināmas mūsu problē-
mas. Viņi zina visu par mūsu dzīvi – 
„skaidrs kā uz delnas".

Atliek tikai piebilst: Varakļāni jau 
pāris gadus „viesojās" Rēzeknes rajo-
nā. Tas bija pagājušā gadsimta seš-
desmitajos gados. Automaģistrāle 
Rīga–Rēzekne turpinās arī tālāk uz 
Pleskavu un Maskavu.

Paldies Pūces kungam par sa-
pratni. Paldies Justa kungam par 
pamatoti un skaidri izteikto Varakļānu 
nākotnes redzējumu.

Grupa varakļāniešu

KOMENTĀRS
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Tā  pirms 60 gadiem ierakstīts Va-
lentīnas un Viktora Brišku kāzās dāvātajā 
albūmā. Šoruden viņi svin savas dimanta 
kāzas.

Atskatoties pagātnē, kad tikko me-
dicīnas skolu beigusī Valentīna kādā 
Gaigalavas kultūras nama ballītē pirmo 
reizi satika pēc dienesta armijā atnākušo 
jauno fizkultūras skolotāju Viktoru, šķiet 
neticami, ka tik daudzi gadi kopā nodzī-
voti saskanīgā laulībā. 4. oktobris ir viņu 
kāzu diena.

Brišku ģimene kādu laiku dzīvojusi 
Viļānos, kur Viktors bija sporta biedrības 
„Vārpa" priekšsēdētājs, Valentīna strādāja 
SES par ārsta palīgu. 1961. gadā ģimene 
pārcēlās uz Varakļāniem. Viktors strādāja 
Varakļānu sanatorijas tipa internatskolā 
par fizkultūras skolotāju, Valentīna – par 
medmāsu. Sagadījās tā, ka Viktors sa-
slima un Valentīnai nācās viņu aizvietot. 
Skolas direktors ieteica Valentīnai mācī-
ties par fizkultūras skolotāju, un viņa ie-
stājās Fizkultūras institūtā, ārstnieciskās 
fizkultūras fakultātē, beidzot institūtu, ie-
guva sporta skolotāja kvalifikāciju.

Vēlāk abi strādāja Varakļānu vidus-
skolā. Viktors bija viens no pirmajiem 
republikā, kurš uzsāka militārās apmā-
cības vidusskolēniem, vēlāk organizēja 
jaunsargu vienību. Valentīna bija sporta 
skolotāja, strādāja par skolas bibliotekāri, 
atmodas laikā noorganizēja folkloras pul-
ciņu, kopā ar bērniem devās ekspedīcijās 
pa novadu, vāca folkloras materiālus, se-
nus sadzīves priekšmetus. Tā radās pir-
mais iedīglis novada muzejam – pilī tika 
atvērta folkloras klase.

Pēc aiziešanas pensijā Brišku pāris 
turpināja aktīvi rosīties. Valentīna sākumā 
atvēra solāriju, vēlāk abi darbojās pen-
sionāru biedrībā „Pīlādzītis”. Valentīna 
dziedāja sieviešu ansamblī, noorganizēja 
senioru deju kopu „Vēl-
ziedes”, kas darbojās 15 
gadus. Viktors visu mūžu 
ir kaislīgs mednieks un 
makšķernieks, mīl strādāt 
dārzā, audzē tomātus un 
vīnogas.

Valentīnas un Viktora 
dzimtas turpinātāji ir dēli 
Dainis un Aldonis, abi 
beiguši Fizkultūras ins-
titūtu, taču šajā nozarē 
darbu neturpina. Vecāki 
priecājas, ka dēli izveido-
juši jaukas ģimenes, lie-
lais lepnums ir mazbērni: 
Katrīna, kas uzdāvājusi 
vecvecākiem mazmaz-

Tautiešam roku devu,
Dziesmas tinu kamolā...

60-to gadu sākums.Ar mazbērniem.

Viktors un Valentīna.

Vedēji dubultkāzās.
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dēliņu Kārli, un Roberts strādā medicīnas 
jomā. Ričards beidzis Rozentāla mākslas 
skolu, studē Roterdamas Mākslas akadē-
mijā, dizaina profesijā.

Viktors un Valentīna bijuši vedēji dau-
dziem pāriem un aicinājuši viņus ievērot 
principus, kurus arī paši visu mūžu cen-
tušies ievērot:

- katrai ģimenei jāliek stingri pamati;
- jāskatās vienā virzienā;
- jāaudzina un jāskolo bērni.
Uz jautājumu, kā iespējams tik ilgi 

nodzīvot kopā, atbilde ir pavisam vienkār-
ša: visu mūžu bijām ļoti aizņemti, darbs, 
stundas, pašdarbības kolektīvi, izbrauku-
mi, sacensības, medības, makšķerēšana, 

satikāmies tikai vēlu vakarā un jutāmies 
kā jaunlaulātie. Arī tagad abi atraduši jau-
nu aizraušanos. Valentīna raksta grāmatu 
„Dzīves ceļš” par savu dzimtu un sevi, 
Viktoram patīk studēt vēsturi, un viņš 
raksta grāmatu un meklē materiālus par 
savu vecvectēvu Jāni Salenieku.

Leonards da Vinči ir teicis: „Ikviens 
šķēslis padodas stingras apņēmības 
priekšā.”

Lai Jums abiem izdodas pārvarēt vi-
sus šķēršļus un izdarīt to, ko vēlaties!

Dimanta kāzu gaviļniekus uzklausīja 
A. Jaunzeme,

foto no ģimenes arhīva

Sanāciet, sadziediet, sadancojiet
Ar šādiem vārdiem seniori tika aici-

nāti uz atpūtas vakaru Varakļānu kultūras 
namā. Uz kopā sadziedāšanu aicināja 
Anita un Uldis Mičuļi no Nagļiem, atrak-
tīvā vīru kopa „Kūzuls” (mākslinieciskā 
vadītāja Inga Stafecka) un Sīļukalna KN 
senioru vokālais ansamblis „Atbalss" (va-
dītāja Agnese Solozemniece). Savukārt 
dejas ritmos varēja iejusties kopā ar se-
nioru deju kopām no Atašienes, Sīļukal-
na, Dekšāru pagasta un Varakļāniem.

Mūsu dzīves pavedieni
Katrai savā kamolā satīti,
Katrai savā krāsā krāsoti,
Katrai savā musturā ieausti!
Katrai savādāk saulīte spīd,
Katrai citādāk lietus līst,
Katrai savādāk vijušās takas,
Katrai savs plaukstošo pumpuru 

stāsts!
Tā par sevi saka Atašienes senioru 

deju kopas „Pīlādzītis” dalībnieces, vadī-
tāja Rudīte Beinaroviča.

Sīļukalna KN senioru dāmu deju 
kopa „Pagrieziens" kopā dejo jau 7 ga-
dus, dāmas ir atraktīvas, humora pilnas, 
mīl jokoties. Viņu motīvs – kur tik vajag, 
tur mēs brauksim. Kolektīva vadītāja Anita 
Upeniece.

Dekšāru pagasta deju kopas 
„Bokőnu briuklines” jautrais un dzirksto-
šais kolektīvs ar pacietību un izturību 
kopā dejo jau 14 gadus. Viņas kopā satur 
mīlestība uz deju un uzņemīgā kolektīva 
vadītāja Dzidra Bruzgule.

Šis vakars bija īpašs Varakļānu kultū-
ras nama senioru dāmu deju kopai „Dar-
dedze”, kolektīvs atskatījās uz pirmajā 
gadā paveikto. Divpadsmit dejojošas un 
dejot mīlošas dāmas apguvušas reper-
tuāru, viesojušās Stirnienē, Sīļukalnā, 
Barkavā, Mežārēs, Vabolē, Višķos, iegā-
dāti tērpi, pašu spēkiem izšūts kolektīva 
karogs un, galvenais, izveidojies jauks, 
jautrs, pozitīvu emociju pārpildīts kolek-

arakļānu KN SDDK „Dardedze”.

Pasākuma dalībnieki.

tīvs. Nedēļas labākā diena ir otrdiena, 
kad notiek deju mēģinājums.

Lai vienmēr Jums blakus ir degsme un 

kvēle, lai vienmēr apkārt draugu pulks un 
lai vienmēr dejas solis raits un stalta stāja!

A. Jaunzeme

Ar dēliem.
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada pašvaldības atbalstu

Grūti ceļi ieti, 
Dzīvē daudz ir ciests. 
Tagad visas sāpes 
Smilšu kopa sedz. 
 (O. Vācietis)

Pieminam mūžībā aizgājušos 
septembrī: 

Vitālijs Eiduks – 59
Eleonora Juška – 78

Anna Brizgo – 78
Antoņina Robežniece – 78 

(Viļānu novads)
Konstantins Klušs – 75 

(Viļānu novads)
Kazimira Ceirule – 87 

(Viļānu novads)

SIA „Baltic Akmens” veic 

PIEMINEKĻU IZGATAVOŠANU 
UN UZSTĀDĪŠANU. 

Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.

T. 26909999
Vai darbdienās  Rēzeknē, Rīgas ielā 9

Septembrī
reģistrētas divas laulības  (viena laulība 

slēgta Dzimtsarakstu nodaļā, otra – 
Varakļānu Vissvētākās Jaunavas Marijas 

debesīs uzņemšanas Romas katoļu 
draudzē),

reģistrēts 1 miršanas reģistrs.

Rudens sīvums vasaru lauza,
Vēji grib lapkritī aprakt šo mūžu,
Bet saules sēkliņa nepazūd – mūžīga
paliek gaisma iesētā...

Mūsu visdziļākā līdzjūtība Ievai 
Locānei, pavadot māmuļu kapu 

kalniņā.

Kāpņu telpas kaimiņi

Pārdod sausu skaldītu
 lapu koku malku.

Ar piegādi. 

T. 26563524

Es tagad aizeju, bet ne jau prom, 
Es aizeju tepat – 
Ar citām puķēm, citu sauli, 
Ar citu zemi parunāt. 
                             /M. Zviedre/

Klusa līdzjūtība un mierinājuma 
vārdi, lai dod spēku un atbalstu Ilzei, 

māmiņu mūžības ceļā pavadot.
„VAKS” Varakļānu kolektīvs un 

SIA „Lauce”

Darbs nosver katru mūsu mūža 
dienu,
Darbs pārbauda, vai esi liels vai sīks.
Un dievišķīgs ir mirklis, kad caur viņu 
redzi,
Ka esi bijis ļaudīm vajadzīgs.

Sirsnīgi sveicam JĀNI ČUDARĀNU 
lielajā jubilejā!

Lai veselība turas un labs prāts!
Mājas kaimiņi Brīvības ielā 1


