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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
27.06.2019. Nr. 6

1. Par 28.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 3 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Varakļānu novada pašvaldībā” precizēšanu.
2. Par 28.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 4 „Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Varakļānu novada pašvaldībā”
precizēšanu.
3. Saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi 31.01.2019. saistošajos noteikumos
Nr. 1 „Par Varakļānu novada pašvaldības
2019. gada budžetu”” apstiprināšana.
4. Varakļānu novada pašvaldības
2018.gada publiskā pārskata apstiprināšana.
5. Par nekustamā īpašuma „Mauriņi”
sadalīšanu.
6. Par nekustamā īpašuma „Jaudzimi” sadalīšanu.
7. Par nekustamā īpašuma „Buki”
sadalīšanu.
8. Par adreses piešķiršanu.
9. Par zemes nomu.
10. Par atļauju iznomāt zemi trešajai
personai.
11. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu
aktualizēšanu.
12. Par dzīvokļa īpašuma Kosmonautu ielā 20-24, Varakļāni, Varakļānu
novads, ierakstīšanu zemesgrāmatā un
nodošanu atsavināšanai.
13. Par īres līguma pārtraukšanu.
14. Par īres līguma pagarināšanu.
15. Par dienesta dzīvokļa statusa noņemšanu.
16. Par dzīvojamās telpas apmaiņu.
17. Par sociālo dzīvokļu īri.
18. Par naudas balvas piešķiršanu
nozīmīgā dzīves jubilejā.
19. Par dzīvokļa Rīgas ielā 19-21,
Varakļānos, publisko īres tiesību izsoles
rezultātiem.
20. Biedrības „Varakļōnīts” iesnieguma izskatīšana.
21. Pensionāru biedrības „Pīlādzītis”
iesnieguma izskatīšana.

18.07.2019. Nr.7

1. Par pašvaldībai piederošo telpu
nomas tiesību izsoli.
2. Par pašvaldības kustamās mantas
izsoles rezultātiem.
3. Par saistošo noteikumu Nr. 7 „Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai Varakļānu
novadā” apstiprināšanu.
4. Par Starptautiskā muižnieku turnīra rīkošanu Varakļānos.
5. Par Varakļānu pilsētas svētku
programmu.

6. Par pašvaldībai piederošās vieglās
automašīnas „Opel Zafira” norakstīšanu
un nodošanu utilizācijai.

25.07.2019. Nr. 8

1. Par dalību Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projektā „630 verstis
pilnas sajūtām”.
2. Par 28.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 3 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Varakļānu novada pašvaldībā” precizēšanu.
3. Par 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Varakļānu novada pašvaldībā”.
4. Par starptautisko glezniecības plenēru „Baltā pilsēta 2019”.
5. Par pašvaldības iestāžu sniegto
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
6. Par nekustamā īpašuma „Jaunalpi” sadalīšanu.
7. Par nekustamā īpašuma „Cinīši”
sadalīšanu.
8. Par zemes piekritību Varakļānu novada pašvaldībai.
9. Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 2221, Varakļāni, atsavināšanu un nosacītās
cenas noteikšanu.
10. Par dzīvokļa Kosmonautu ielā
22-9, Varakļāni, atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
11. Par dzīvokļa Kosmonautu ielā 2025, Varakļāni, atsavināšanu un nosacītās
cenas noteikšanu.
12. Par dzīvokļa Pils ielā 28A-5, Varakļāni, atsavināšanu un nosacītās cenas
noteikšanu.
13. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Latgales prospekts 12,
Kokari, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, pārdošanu.
14. Par nekustamā īpašuma „Dairas”
atsavināšanas procesa izbeigšanu.
15. Par telpu Rēzeknes ielā 1, Mur-

mastiene, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, piešķiršanu neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienestam.
16. Par Varakļānu kultūras nama nomas līguma ar SIA „BITE Latvija” grozījumiem.
17. Par domes 30.05.2019. lēmuma
Nr. 5.9 „Par zemes nomu” atsevišķu punktu atcelšanu.
18. Par izmaiņām Murmastienes pamatskolas amatu un mēnešalgu sarakstā.
19. Par izmaiņām Varakļānu novada
pašvaldības Administratīvās komisijas
sastāvā.
20. Par godalgas piešķiršanu par sasniegumiem sportā.
21. Par naudas balvas piešķiršanu
nozīmīgā dzīves jubilejā.
22. Par materiālās palīdzības piešķiršanu skolas gaitu uzsākšanai.
23. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu
pagarināšanu.
24. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mārim Justam.
25. Par būvdarbu pārņemšanu no
VAS „Latvijas Valsts ceļi”.
26. Par lauku apvidus zemes nomas
termiņa pagarināšanu.
27. Par atļauju pagarināt zemes nomas līgumu ar trešajām personām.
28. Par domes priekšsēdētāja Māra
Justa ārzemju komandējumu.
29. Par Varakļānu novadu prezentējošo suvenīru pārdošanas cenas apstiprināšanu.

30.07.2019. Nr. 9

1. Par pašvaldībai piederošo telpu
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
2. Par atļaujas izsniegšanu mazās alkoholisko dzērienu darītavas darbībai.
3. Sieviešu invalīdu biedrības „Varakļānu Aspazijas” iesnieguma izskatīšana.
M. Justs, domes priekšsēdētājs
I. Broka, lietvede

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

Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.

Ēku labiekārtotības pakāpe
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi,
kanalizāciju
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju
(ar vannām un dušām)
Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez
vannām un dušām)
Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas un vietējo kanalizāciju

Viena iedzīvotāja
ūdens patēriņš
diennaktī (vidēji
gadā), l/dn
150
100
50
30
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3

Grozījumi 31.01.2019. saistošajos noteikumos Nr. 1
„Par Varakļānu novada pašvaldības 2019. gada budžetu”

Sabiedrisko
ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība
Varakļānu novada
pašvaldībā

Pamatojoties uz Varakļānu novada pašvaldības centralizētās grāmatvedības galvenās grāmatvedes I. Skuteles ziņojumu par Varakļānu novada pašvaldības iestāžu uzturēšanas un pasākumu izmaksu tāmes un speciālā (autoceļu fonda) budžeta izpildi 2019. gada 6 mēnešos,
1. Izdarīt izmaiņas ar 31.01.2019. apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 1 „Par Varakļānu
novada pašvaldības 2019. gada budžetu” 1. pielikumā (pamatbudžeta ieņēmumu daļā):
Kods

18.0.0.0

Nosaukums
PAMATBUDŽETA RESURSI
IEŅĒMUMI – pavisam
Valsts budžeta transferti

Izmaiņas
Precizētais gada plāns
(euro)
(euro)
8 064
3 413 215
8 064
3 074 110
8 064
1 460 180

Gada plāns (euro)
3 405 151
3 066 046
1 452 116

2. Izdarīt izmaiņas ar 31.01.2019. apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 1 „Par Varakļānu
novada pašvaldības 2019. gada budžetu” 2. pielikumā (pamatbudžeta izdevumu daļā):
Kods

Nosaukums

IZDEVUMI – pavisam
016 Varakļānu novada pašvaldības vēlēšanu
nodrošināšana
1000
Atlīdzība
1100 Atalgojums
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas
2000
Preces un pakalpojumi

Gada plāns
(euro)
3 287 247

Izmaiņas
(euro)
8 064

Precizētais gada
plāns (euro)
3 295 311

01.600

2200 Pakalpojumi
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000
06.200
Teritoriju attīstība
06.200
262 Varakļānu novada pagastu attīstība
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000
5200 Pamatlīdzekļi
06.200
Izdevumi kopā
2000
Preces un pakalpojumi
2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000
5000
Pamatkapitāla veidošana
5200 Pamatlīdzekļi
10.200
Atbalsts gados veciem cilvēkiem
10.200
038 Varakļānu novada pansionāts “Varavīksne”
2200 Pakalpojumi
5200 Pamatlīdzekļi
10.200
Izdevumi kopā
2000
Preces un pakalpojumi
2200 Pakalpojumi
5000
Pamatkapitāla veidošana
5200 Pamatlīdzekļi

0
0
0

0

7 212
7 212
5 823
1 389

852

5 823
1 389

852

0
0

239
613

239
613

68 630
11 350

0
-1 300

68 630
10 050

5 000
1 300
6 300
323 672
0
323 672
137 160
-1 300
135 860
56 240
-1 300
54 940
43 600
1 300
44 900
43 600
1 300

44 900

169 882
0
169 882
17 090
-7 990
9 100
0
7 990
7 990
169 882
0
169 882
55 220
-7 990
47 230
17 090
-7 990
9 100
0
7 990
7 990
0
7 990
7 990

3. Izdarīt izmaiņas ar 31.01.2019. apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 1 „Par Varakļānu
novada pašvaldības 2019. gada budžetu” 3. pielikumā (speciālais budžets – autoceļu fonds):
Kods
04.510
18.0.0.0
04.510

Nosaukums
IEŅĒMUMI
Valsts budžeta transferti
012a Varakļānu novada
pašvaldības (specbudžets)
F4002 Aizņēmumi
IZDEVUMI

04.510
000
F4002 Aizņēmumi

Gada plāns
(euro)
263 929
263 929
310 067
189 849
310 067
189 849
189 849

Izmaiņas
Precizētais gada plāns
(euro)
(euro)
53 105
317 034
53 105
317 034
53 105
363 172
53 105
53 105
53 105
53 105

242 954
363 172
242 954
242 954

M. Justs, Domes priekšsēdētājs
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I Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk kopā sauktas – Ūdenssaimniecības sistēma). Šo saistošo noteikumu izpratnē lietotie termini „ūdensapgādes tīkli” un „kanalizācijas tīkli
un būves” neietver ēku iekšējos ūdensapgādes tīklus
vai kanalizācijas tīklus un būves;
1.2. ūdenssaimniecības sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus;
1.4. brīvkrānu izmantošanas kārtību;
1.5. atbildību par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu.
2. Noteikumos tiek lietoti termini tādā nozīmē,
kādā tie ir ietverti Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likumā un citos uz tā pamata izdotos ārējos normatīvajos aktos.
3. Lietoto terminu skaidrojums:
3.1. Patērētājs (turpmāk – Pakalpojumu lietotājs) – nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā – dzīvokļa īpašnieks vai dzīvokļu īpašnieku
kopība) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu;
3.2. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp Pakalpojumu
lietotāju un Piegādātāju (turpmāk – Pakalpojumu sniedzējs) par noteikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites
un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;
3.3. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un Pakalpojumu lietotāja parakstīts
akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra Pakalpojuma līguma
puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas piederības robežas);
3.4. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei –
ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri diennaktī) atbilstoši noteikumu 2. pielikumam.;
3.5. Ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāts – ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašuma esošs ūdens daudzuma skaitītājs, kas uzstādīts
komercuzskaites mēraparāta mezglā un tiek izmantots
norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem.
4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas
kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju
Varakļānu novadā un dabas resursu racionālu izmantošanu.
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5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Varakļānu novada pašvaldības
(turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā.
6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu
novadīšanu kanalizācijas šķirtsistēmā un uz decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.
II Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas centralizētajai
ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums,
saistītie Ministru kabineta noteikumi un šie noteikumi.
8. Lai veiktu pieslēguma izbūvi esošā pievada
pārbūvi, atjaunošanu un nojaukšanu, nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai to pilnvarotā persona
Pakalpojumu sniedzējam pieprasa tehniskos noteikumus.
9. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs,
iesniedzot Pakalpojumu sniedzējam aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildus
normatīvajos aktos noteiktajam pievieno nekustamā
īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu personas
datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti
tehnisko noteikumu pieprasījumā.
10. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir parāda saistības par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Pakalpojumu sniedzējs
var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus līdz minēto
parāda saistību nokārtošanai.
11. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2
gadi.
12. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves
būvniecības gadījumā, apbūves teritorijās, kurās saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas.
13. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram:
no vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to savienošana nav pieļaujama.
14. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps
grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai,
izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi. Pakalpojumu lietotājs nodrošina
sistēmu pret pretēja virziena plūsmu.
15. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks Pakalpojumu sniedzējam iesniedz informāciju, kas norādīta Pakalpojuma sniedzēja izsniegtajos tehniskajos noteikumos.
16. Pēc noteikumu 15.punktā minēto dokumentu
izvērtēšanas Pakalpojuma sniedzējs veic komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbaudi un izsniedz Pievada izbūves atzinumu, kurš ir nepieciešams nosacījums Pakalpojuma līguma noslēgšanai.
17. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz
centralizētajam kanalizācijas tīklam, nekustamā īpašnieka vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā
esošās būves un sistēmas, kuras tika izmantotas
nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu
uzkrāšanai un var radīt kaitējumu videi.
18. Pēc nekustamā īpašuma pievadu izbūves un
pievienošanas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai Pakalpojuma līguma noslēgšana ir obligāta.
19. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu

nav iespējams pievienot centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai tīklu
izvietojuma dēļ, tad Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā Blakuslietotājam pievadu pievienot pie cita Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta
mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā,
šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda
pievienošana ir rakstiski saskaņota ar zemes īpašnieku
un Pakalpojumu lietotāju un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma
saņemšanu citiem Pakalpojumu lietotājiem. Šādā gadījumā ir jāsaskaņo tīklu apkalpošanas robežu akts un
jānoslēdz līgums starp Blakuslietotāju un Pakalpojumu
lietotāju.
20. Ja Pakalpojuma lietotājs daļu no ūdens,
ko tas saņem no Pakalpojumu sniedzēja, nenovada
centralizētajā kanalizācijas sistēmā un centralizētajā
kanalizācijas sistēmā nenovadītā ūdens daudzums
tiek precīzi uzskaitīts ar ūdens patēriņa skaitītāju,
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs Pakalpojuma līgumā
noteiktajā kārtībā aprēķināt maksu par kanalizācijas
pakalpojumiem, atbilstoši centralizētajā kanalizācijas
sistēmā faktiski novadītā ūdens daudzumam.
21. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā
vietā, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt
citā saskaņotā vietā, ar tiesībām Pakalpojuma sniedzējam piekļūt komercuzskaites mēraparāta mezglam.
22. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla
izbūves, Pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums.
23. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības par
saviem līdzekļiem aprīkot komercuzskaites mēraparātus ar attālinātu datu nolasīšanu un šos rādījumus
izmantot pakalpojuma apjoma uzskaitei. Pakalpojuma
lietotājs par saviem līdzekļiem pēc saskaņošanas ar
Pakalpojuma sniedzēju var aprīkot komercuzskaites
mēraparātu ar telemetrijas vai telemehānikas sistēmu
datu automatizētai attālinātai nolasīšanai un šos datus
izmantot saņemto pakalpojumu uzskaitē, ja šāda sistēma ir ierīkota pakalpojuma sniedzēja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas teritorijā.
24. Pakalpojumu lietotājs atlīdzina Pakalpojumu
sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta
zādzības vai bojāšanas gadījumā, pēc to faktiskiem
apmēriem, kas saistīti ar jauna komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad
komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir
ārpus Pakalpojumu lietotāja atbildības robežas.
III Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
piederība un uzturēšana
25. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:
25.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;
25.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas
iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, rezervuāri;
25.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli;
25.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces
kanalizācijas tīkli;
25.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un
hidrantu plāksnītes;
25.6. komercuzskaites mēraparāti;
25.7. par Pakalpojumu sniedzēja finanšu līdzekļiem izbūvēti ūdensvada pievadu un kanalizācijas
izvadu atzari no sadalošajiem tīkliem līdz piederības
robežai.
26. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var

būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas,
kuras nav Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai
un noteiktas Pakalpojumu lietotāja un Pakalpojumu
sniedzēja noslēgtajā līgumā vai līgumā par sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanu ar Pašvaldību. Pakalpojumi,
kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav
uzskatāmi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un
maksa par tiem nosakāma attiecīgajā līgumā, pusēm
vienojoties.
27. Pēc saskaņošanas ar Pakalpojumu lietotāju
Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir
tiesīgs jebkurā laikā apsekot Pakalpojumu lietotāja nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes
un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību
un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
28. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma
riskus, tas var nekavējoties atslēgt Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
IV Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā
29. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts
novadīt notekūdeņus:
29.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;
29.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas
sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā
personāla veselībai;
29.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var
attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas
iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās
piesārņojošās darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu
tehnoloģiskos parametrus;
29.4. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas
skataku sienām (piemēram – tauki);
29.5. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācija nepārsniedz šo noteikumu 1.pielikumā noteiktās
maksimāli pieļaujamās koncentrācijas un Pakalpojuma līgumā noteiktos pieņemamo notekūdeņu apjomu
ražošanas notekūdeņiem;
29.6. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un
vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5.
30. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo ražošanas notekūdeņu piesārņojums pārsniedz šo noteikumu
1.pielikumā maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, tad:
30.1. Pakalpojumu lietotāja ražošanas notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās
tādā pakāpē, ka netiek pārsniegta piesārņojošo vielu
maksimāli pieļaujamā koncentrācija, kas norādīta šo
noteikumu 1.pielikumā;
30.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot 2016.
gada 22.marta noteikumu Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
un lietošanu” 6.punktu, Pakalpojumu sniedzējs var
atļaut Pakalpojumu lietotājam novadīt centralizētajā
kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli
pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija un
papildus maksa tiek noteikta Pakalpojumu līgumā un ja
piesārņojuma koncentrācijas pārsnieguma gadījumā
netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas
sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
31. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta
piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos
tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot par atklā-
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tiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
32. Gadījumos, ja šo noteikumu 30.punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos
notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un
to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti Pakalpojuma
līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai
izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus,
tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.
33. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu apsekošanu Pakalpojumu lietotāja nekustamajā
īpašumā, ja Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos tiek
konstatēts paaugstināts notekūdeņu piesārņojums.
Pakalpojumu lietotājam nav tiesību aizliegt paraugu
noņemšanu.
34. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kas satur:
34.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens
videi īpaši bīstamām un kuru emisiju un noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam
laikam;
34.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas
gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
34.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās
virsmas aktīvās vielas (SVAV);
34.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt
cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa
oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
34.5. radioaktīvas vielas;
34.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus,
smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas vielas, kas var
veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;
34.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas
atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un tml.
V Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai
35. Jebkurai personai ir aizliegts:
35.1. patvaļīgi, neievērojot šo noteikumu prasības, pievienoties centralizētajiem ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkliem;
35.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās
izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus
vai citus priekšmetus;
35.3. veikt jebkādas darbības Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās
ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās, izņemot, Pakalpojumu sniedzēja darbiniekus un/
vai pilnvarotas personas;
35.4. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus,
izņemot, Pakalpojumu sniedzēja darbiniekus un/vai
pilnvarotas personas;
35.5. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt
atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai novērstu ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot,
ja ir saskaņojums par tādu rīcību ar Pakalpojumu sniedzēju;
35.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes;
35.7. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām.
36. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs
nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un

skataku izvietojuma norādi izvietošanu īpašumā (uz
ēku sienām vai žogiem).
37. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes
sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā
kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka, iespējai
tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti Pakalpojumu lietotāja
ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai
netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par iespējamām
sekām.
38. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām
savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas
vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem
pakalpojumiem.
VI Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības
39. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina
ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai Pakalpojumu
lietotāja teritorijā esošo hidrantu darbību, Pakalpojumu
sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā
stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Pakalpojumu
lietotājs ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un
saglabāšanu.
40. Noņemt noteikumu 39.punktā minēto plombu
no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai dzēšot ugunsgrēku
vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības
sistēmas pārbaudi. Pakalpojumu lietotājam 24 stundu
laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam par notikušo
ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un
jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.
41. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem
ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un saskaņojot ar
Pakalpojumu sniedzēju.
42. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts atbilstoši
komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir
uzstādīts, vai pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja
veikto aprēķinu.
VII Brīvkrānu izmantošanas kārtība
43. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt
ūdens brīvkrānus vietās, kurās nekustamā īpašuma
īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada
ievadu un saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.
44. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā
īpašumā, Pakalpojumu lietotājam ir jānoslēdz Pakalpojuma līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.
45. Aizliegts bojāt ūdens brīvkrānus, kā arī tiem
pievienot caurules ūdens ņemšanai.
46. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam vai policijai.
47. Pakalpojumu lietotājam, kuram ir noslēgts
līgums ar Pakalpojumu sniedzēju par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrānu, patērēto ūdens
daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites
mēraparāta rādījumiem vai ūdens patēriņa normas,
kas noteikta šo noteikumu 2.pielikumā.
VIII Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība
48. Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:
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48.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
48.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvokļa īpašnieks, dzīvojamās mājas
pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā
persona, attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai
pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;
48.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kurš pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt
līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros;
48.4. nedzīvojamo ēku gadījumos – īpašnieks,
visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā
slēgt līgumu;
48.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā
īpašumā un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības
pakalpojumus būvniecības laikā;
48.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas
sistēmā novada gruntsūdeņus un/vai lietus notekūdeņus.
49. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un
pievienojot:
49.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja tas ir attiecināms uz attiecīgo Pakalpojuma lietotāju (zemesgrāmatas akts, pirkšanas
un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma
līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma
tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā
stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);
49.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu;
49.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu
vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par Pakalpojuma līguma slēgšanu;
49.4. ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota
fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma
– dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt Pakalpojuma līgumu;
49.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai
shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu un/vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir;
49.6. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības)
lēmumu, gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks
(daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku
kopība) ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu
par saņemtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem.
50. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Pakalpojuma līguma noslēgšanai, apsekot
Pakalpojumu lietotāja iekšējos un ārējos ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos, ka iesniegtā
informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un
tā ir pietiekama Pakalpojuma līguma noslēgšanai.
51. Pakalpojumu lietotājs pirms Pakalpojuma
līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju,
ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos
definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas,
par kurām sniegta detalizēta informācija iesniegumā,
lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai,
un kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas
sistēmā.
52. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot
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nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpojuma
sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta
rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram,rādījumu
nodošanas-pieņemšanas aktu), Pakalpojuma līguma
slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta
rādījumu.
53. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Pakalpojuma līguma slēdzējam pirms Pakalpojuma līguma
noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk kā
vienu mēnesi, skaitot no brīža, kad starp Pakalpojumu
sniedzēju un Pakalpojuma līguma slēdzēju ir panākta
vienošanās par saņemto pakalpojumu samaksas nosacījumiem.
54. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt
Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot
Pakalpojuma līguma slēdzējam rakstisku paziņojumu,
ja Pakalpojuma līguma slēdzējs:
54.1. mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja
pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus
un informāciju atbilstoši prasībām;
54.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla
izbūvi;
54.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada
un/vai kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst
ekspluatācijas prasībām.
55. Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā, Pakalpojumu sniedzējs
nosūtītajā rakstveida paziņojumā norāda datumu un
laiku, kādā tiks pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Pakalpojuma līguma slēdzēja
nekustamajam īpašumam un pievieno aprēķinu par
Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras laikā
sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kas 1
(viena) mēneša laikā jāapmaksā Pakalpojuma līguma
slēdzējam uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto bankas kontu.
56. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas.
Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no Pakalpojuma līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma
līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai.
57. Pakalpojuma līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas
ziņas un nosacījumi:
57.1. informācija par līdzējiem;
57.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma
veids un izmantošanas mērķis;
57.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
57.4. Pakalpojuma līguma un pakalpojuma
sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);
57.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības
pakalpojumu/-iem vai maksas noteikšanas principi;
57.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
57.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.
58. Pakalpojuma līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja sagatavots Tīklu apkalpošanas
robežu akts, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī
notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas).
59. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Pakalpojumu lietotājam jāiesniedz rakstiski
10 dienu laikā no šī rēķina saņemšanas. Iesniegtie
iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā
Pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.
60. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes
kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt

Pakalpojumu lietotāja īpašumā esošās iekšējās un
ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to
darbību. Pakalpojumu sniedzējs par to informē Pakalpojumu lietotāju, kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu
sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja
veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi
Pakalpojuma līguma noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz
brīdim, kad Pakalpojumu lietotājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.
61. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojumu lietotāja iesniegto datu atbilstības pārbaudi,
nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus par Pakalpojumu lietotājam sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta
neatbilstība Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem datiem, Pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un Pakalpojumu lietotājs veic samaksu atbilstoši faktiskajiem
rādījumiem.
62. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, ko tā saņem no Pakalpojumu sniedzēja, tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos, un šī persona vēlas ar Pakalpojumu
sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu
citā īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu u.tml.) vai atteikties
slēgt jauno Pakalpojuma līgumu, kamēr šī persona nav
nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi ar Pakalpojumu
sniedzēju vienošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību.
63. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu
apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to
Pakalpojumu lietotājam vai, ja kontrolmēraparāts tiek
uzstādīts Pakalpojuma lietotāja atbildības robežās, saskaņojot ar Pakalpojumu lietotāju. Pakalpojumu lietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt
kontrolmērījumus.
64. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm
par to rakstiski vienojoties.
65. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pakalpojuma līguma noteikumus, Pakalpojuma līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl,
ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.
66. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina
Pakalpojuma līgumā iekļauto Tīklu apkalpošanas robežu aktu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu
apkalpošanas robežu aktu un tā oriģināleksemplāru
nosūta Pakalpojumu lietotājam. Aktuālais Tīklu apkalpošanas robežu akts stājas spēkā mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas Pakalpojumu lietotājam.
67. akalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
67.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;
67.2. Pakalpojuma līgums, 30 dienas iepriekš
rakstiski brīdinot Pakalpojumu sniedzēju, tiek izbeigts
pēc Pakalpojumu lietotāja pieprasījuma;
67.3. Pakalpojuma līgumu šo noteikumu
68.punktā paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojumu
sniedzējs;
67.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš un
pakalpojums netiek izmantots;
567.5. ir atsavināts nekustamais īpašums, un
jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā
īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna
Pakalpojuma līguma noslēgšanu.
68. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt
Pakalpojuma līgumu un pārtraukt pakalpojuma sniegšanu:
68.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs
iesniegumu Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir iesnie-

dzis, bet Pakalpojumu lietotājs paziņojumu par Pakalpojuma līguma izbeigšanu nav iesniedzis;
68.2. Pakalpojumu lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām
izrietošus Pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā);
68.3. ja Pakalpojumu lietotājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas
mērķi;
68.4. ja Pakalpojumu lietotājs vairāk kā sešus
mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis
informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu par Pakalpojuma līguma laušanu.
69. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojumu
sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.
70. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Pakalpojumu lietotājs līgumā norādītajā termiņā veic pilnu
norēķinu par tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem,
ko tas ir saņēmis līdz Pakalpojuma līguma izbeigšanai.
IX Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu
71. Par noteikumu prasību neievērošanu izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām līdz 150 euro, juridiskām personām līdz 1400
euro.
72. Noteikumu izpildi kontrolēt ir tiesības Pakalpojuma sniedzējam un pašvaldības kārtībniekiem.
73. Sastādīt administratīvos protokolus savas
kompetences robežās ir tiesības pašvaldības kārtībniekiem.
74. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā komisija.
75. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.
X Noslēguma jautājumi
76. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. oktobrī.
77. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas
ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu
vai pārtikas produktu ražošanu, un kuru kanalizācijas
tīklā līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti
tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 3 (trīs) mēnešu laikā no
noteikumu spēkā stāšanās dienas.
78. Līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās
brīdim izbūvēto ūdensapgādes tīklu vai kanalizācijas
tīklu un būvju īpašnieki, lai izmantotu Varakļānu novada ūdenssaimniecības sistēmas pakalpojumus,
nodrošina:
78.1. norēķinus ar pakalpojumu sniedzēju pēc
komercuzskaites mēraparāta mezgla rādījumiem vai
normas, saskaņā ar Pašvaldības apstiprinātu tarifu;
78.2. īpašumā esošo ūdensapgādes tīklu vai kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju līdz piederības
robežai.
79. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai
noslēgto Pakalpojuma līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl,
ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā, Pakalpojumu lietotājam un Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt Pakalpojuma
līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz Pakalpojuma
līguma pārslēgšanai jaunā redakcijā, pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likumā minētie sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie noteikumi.
M. Justs,
Varakļānu novada domes priekšsēdētājs
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Svētuma Pilsēta!
Rekolekcijas bērniem Varakļānos
Jau vairākus gadus mēs – Apustuliskas Oblātes no Kustība Pro Sanctitate
– organizējām rekolekcijas bērniem un
vēcākiem dažādās vietās Latvijā. Kāpēc
tā? Jo mums ir svarīgi, ka ģimenes pilna
sastāvā kļūtu svētas!
Ko nozīme „rekolekcijas bērniem un
vecākiem”? Tas ir laiks, kurā palīdzam
īpašā veidā bērniem un vecākiem uzzināt
cik ir svarīgi būt kopā ar Dievu, mīlēt Jēzu
šodien, kā arī dzīvot konkrētā veidā savā
ticībā palīdzēdami viens otram – bērni
mazgāja traukus, rūpējās par apkārtni,
spēlējās visi kopā... – un daudz uzzināja
par kultūru un sociālo vidi, kurā viņi dzīvo.
Par to, cik svarīgi ir būt kopā ar Dievu
un mīlēt Jēzu? Rekolekciju laikā bija laiks
lūgties kopā, piedalīties Sv. Misē, kurā Pr.
Česlavs Mikšto mūs aicināja būt ‘aktīviem
dalībniekiem’ – spēlējām mūzikas instrumentus, dziedājām, lasījām Dieva Vārdu
un piekalpojām.
Katru dienu mums bija dažādas aktivitātes, kuras bija saistītas ar rekolekcijas
tēmu. Šā gada tēma bija: Svētuma pilsēta. Svētais Augustīns runāja par to, kā
būvēt svētuma pilsētu un viņš ir tas, kas
iedvesmoja mūs to realizēt. Kā veidosim
šo pilsētu? Caur mūsu profesiju, mūsu
darbu, mīlēdami savu ģimeni, draugus un
ienaidniekus, būdami uzticīgi Dievam!
Dzīvošanas vieta bija tiešām piemērota tematam! „Sprīdītis” priecīgs mūs
gaidīja! Paldies pirmskolas direktorei Ilgai un kolektīvam, kas darīja visu, lai mēs
jūtamies kā mājās. Kolektīvs par visu rūpējās – par garšīgo ēdienu, ērto gultu un
priecīgo vidi.
Pirmajā dienā – dalībnieki iepazinās
viens ar otru caur spēlēm un lūgšanu.
Svešākie dalībnieki bija ļoti priecīgi iepazīties ar vietējiem dalībniekiem, ar viņu
tik skaisto pilsētu – dažām baznīcām,
Sv.Viktora kapelu, saules pulksteni, ļoti
derīgo strūklaka karstā laikā, un.. labirintu!
Otrajā dienā – bērni izteicās, kādi
sapņi viņiem ir par viņu nākotni, kādu
profesiju viņi gribētu darīt. Tad, viņi „būvēja pilsētu”, kurā dzīvos cilvēki, kas
strādās dažādās profesijās. Šo dienu
pavadījām Varakļānu pilī. No rīta Terese
bija mūsu gids, kas ļoti akurāti skaidroja
„bērnam saprotamā valodā” visu par grāfa Mihaela Jana fon der Borha mītni. Otrā
dienas pusē mēs piedzīvojām „Dārgumu
izmeklēšanu” parkā. Viss, ko mēs dzirdējām no rīta, ļoti derēja, lai atbildētu uz jautājumiem, kas veda pie dārgumiem.
Trešajā dienā – kādā veidā mēs varam būt uzticīgi Dievam? Būdami uzticīgi

Dieva baušļiem un Jēzus mācībām, mīlēt
svētos. Tāpēc visi veidojām un krāsojām
dažādu svēto attēlus, ko paši izvēlējāmies. Pēcpusdienā mēs pavadījām brīnišķīgu laiku Lubāna ezerā. Ļoti sirsnīgais
šoferis Pēteris mūs veda uz turieni un pa
ceļam mums deva iespēju apmeklēt arī
Bāku.
Ceturtajā dienā – mēs kā ģimene
esam aicināti kļūt svēti. Katrs būvēja
māju, kas prezentēja vietu, kur dzīvo ģimene. Šajā dienā vecāki pievienojās kuplā skaitā. Bērni prezentēja visu to, ko viņi
darīja caur dziesmām un spēlēm, kā arī
aicināja vecākus piedalījās aktivitātēs un

spēlēs.
Mums bija arī laiks mācīties jaunas
dziesmas un spēlēties. Bija tiešām jautri
un svētīgi būt kopā ar Varakļānu, Rēzeknes un Rīgas bērniem un vecākiem!
Paldies visiem, kas bija kopā ar
mums, kas padarīja šo laiku par vērtīgo
laiku. Dzīvodami Varakļānos, mēs sapratām, ka Svētuma Pilsēta jābūvē uz Mīlestības Akmens pamatiem, veltot dārgo
laiku, palīdzot citiem iet caur dzīves labirintu, sekojot Svētā Viktora piemēram!
Rita Refalo un Liliane Bertrand
Apustuliskas Oblātes
Pro Sanctitate

8

„VARAKĻÕNĪTS” 2019. gada augusts

„Pro Sanctitate” Varakļānos
Kustība „Pro Sanctitate” – tā ir kustība, kas pastāv Baznīcā un
kas vēlas, lai tiktu darīts zināms, pieņemts un īstenots dzīvē vispārējais aicinājums uz svētumu. Šī kustība radās Romā 1947. gadā un
darbojas dažādās pasaules valstīs. „Pro Sanctitate” ir oficiāli atzīta kā
kustība, un tās statūti ir apstiprināti Katoļu baznīcā.
Pateicoties Varakļānu Novada muzeja vadītājai Teresei Korsakai,
radās iespēja kustības pārstāves uzaicināt uz Varakļāniem. No 10. līdz
15. jūnijam kustība rīkoja rekolekcijas bērniem un viņu vecākiem Varakļānos. Pilsētā bija ieradušās kustības misionāres – apustuliskās ob-

lātes – Liliane Bertranda un Rita Rifalo. Rekolekcijās
piedalījās dažāda vecuma bērni no Varakļāniem,
Rēzeknes, Rīgas. Rekolekciju nedēļa bija ļoti piesātināta ar dažādām aktivitātēm. Bērniem bija nodarbības, kurās runāja par svētumu, Dievu, labiem
darbiem, tika dziedātas skaistas dziesmas gan
latviešu, gan angļu valodā, zīmēts, līmēts, veidots.
Viņi apmeklēja misi baznīcā katru dienu, iepazinās
ar pilsētas vēsturi, arhitektūras pieminekļiem, devās piknikā pie Lubāna ezera. Pēdējā vakarā bērni
aicināja vecākus uz atskaites pasākumu par padarīto, iepazīto, iemācīto un vienkārši kopā pavadīt
laiku, veicot dažādas aktivitātes. Rekolekciju dalībnieki ieguva jaunus draugus, skaistus iespaidus un
atmiņas par vasarā jēgpilni pavadītu laiku.
Līga Osipova
Muzeja dok. sist.vad.

Panākumi valsts olimpiādē
Noslēdzies mācību gads, un mēs varam
novērtēt paveikto un
sasniegumus.
Varakļānu
vidusskolas
audzēkņiem šogad
veiksmīgi starti Madonas starpnovadu
olimpiādēs, literārajos konkursos,
mākslinieciskajā
pašdarbībā.
Šogad varam
apsveikt arī 15. atklātās mājturības un tehnoloģijas olimpiādes uzvarētāju
Samantu Sondori, kura šogad
absolvēja 9. klasi.
Samanta olimpiādē piedalījās ar
savu radošo darbu, kurā kā iedvesmas
avotu izmantoja Varakļānu novada etnogrāfisko vainagu. Vainaga rakstu Samanta veiksmīgi iestrādāja mūsdienīgā
veidolā, izgatavojot modernu linu somu
ar atstarojošiem elementiem.
Darbs bija tik veiksmīgs, ka Samanta
tika uzaicināta uz noslēguma kārtu Rīgā.

Valsts līmenī bija jāizstrādā piespraude, kā iedvesmas avotu izmantojot etnogrāfiskās villaines fragmentu. Viņas darbs tika novērtēts kā vislabākais un saņēma 1. pakāpes diplomu.
Samantu atbalstīja un iedvesmoja mājturības un tehnologiju skolotāja Lolita Briška.
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Uz bērnudārzu –
bērns sāk apmeklēt pirmsskolu bez stresa
Atkal ir aizsteigusies vasara, un vecākiem jāsāk plānot bērna rītdiena. Pirmklasniekiem jau ir zināms – ies uz skolu,
bet mazākie bērni līdz 5 gadiem – kā lems
vecāki, lielie bērni no 5 gadiem uz obligāto
apmācību pirmsskolā.
Bērnudārzs – vesels laikmets mazuļa
dzīvē, liels, jauns etaps, kuram svarīgi sagatavoties gan bērnam, gan vecākiem.
Kā likums, bērns apmēram 2 – 3 gados izjūt visīstāko badu saskarsmē ar
vienaudžiem, pēc bērnu sabiedrības. Dažreiz tajā pašā bērnu poliklīnikā vai smilšu
kastē var pietiekami skaidri pateikt, kuri ir
bērnudārznieki”, bet kuri mājas bērni – tie,
kas atklāti meklē kontaktu ar vienaudžiem
(brīžiem pārāk uzmācīgi), katrā ziņā neiet
bērnudārzā. Bet tajā pat laikā daudziem
vecākiem jautājums – vai bērnam apmeklēt bērnudārzu - vienalga paliek neviennozīmīgs, sarežģīts un atklāts.
Uzsākt vai nē bērnudārza apmeklēšanu ir atkarīgs no daudziem faktoriem,
un vispirms no tā, cik ļoti pats mazulis ir
motivēts apmeklēt dārziņu un cik ļoti no tā
nebaidās vecāki.
Jā, protams, nereti bērneļi dārziņā
saaukstējas – bet vai tad biežāk neslimo
mājas bērns, kuru tīsta un lieki par viņu
rūpējas? Nerunājot jau par to, ka labi sagatavotam bērnam izveidojas sava veida
imunitāte pret saaukstēšanos. Bet, ja vecāki paši negrib, lai viņu bērns kļūst patstāvīgs – tad arī bērns to jutīs. Un sāks
ekspluatēt vecāku nervus un pacietību ar
mūžīgu nīdēšanu „negribu uz dārziņu....”
Bet gadās arī tā, ka bērnu pirmajos
mēnešos nākas vest tikai uz pus dienu,
grupā viņi negrib ne ēst, ne gulēt, ne rotaļāties. Bet no rīta ģērbtuvē tiek izspēlēta vesela traģēdija: „Mammu, neej prom,
mammīt, izņem mani agrāk...” Iespējams,
bērnam ir kādas problēmas saskarsmē.
Bet varbūt iekšēja trauksme, kas ir problēmu atspoguļojums ģimenē. Bet citas
mammas bezmaz vai kultivē tādas asaru
atvadas – viņām tas piedod tādu kā lepnumu par savu, kā vecāku, paredzēšanu,
par bērna iespējamo reakciju! Kaut arī
psiholoģiski daudz veselīgāks ir bērns,
kurš vecākiem saka: „Visu labu” un pievienojas grupai, tāpēc ka viņa draugi jau
sastājušies apkārt kaut kādai rotaļlietai...
Starp citu, uz mājām tāds bērns iet arī bez
histērijas „beidzot pēc manis atnāca”, bet
vienkārši ar prieku.
Kā šeit neatcerēties vecu parunu pieaugušajiem par to, kas ir laime: tā ir, kad no
rīta gribas iet uz darbu, bet vakarā gribas
iet mājup...
Tā arī mazie un lielie pirmsskolnieki ar

prieku centīsies uzsākt savas rotaļmācību
gaitas. Šogad pirmsskolā sāksim strādāt
pēc jaunās kompetenču programmas.
Jaunās programmmas vadlīnijas nosaka,
ka jānodrošina bērnie mūsdienu sabiedrībā nepieciešamo prasmju pamatu apgūšana pirmsskolā septiņās mācību jomās.
Pēc MK 716. noteikumiem.
1. Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un
dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi,
droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi
par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.
2. Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas uzdevumi:
• sekmēt vispusīgu bērna attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas
un pieredzi un liekot pamatus vērtībās
balstītu ieradumu veidošanai;
• attīstīt bērna sociālās un emocionālās
prasmes, kas ietver sevis, savu emociju, domu un uzvedības apzināšanu,
spēju saprast citus un veidot pozitīvas
attiecības;
• attīstīt kritisko domāšanu, prasmi pieņemt atbildīgus lēmumus, jaunradi un
uzņēmējspēju, sadarbības, pilsoniskās
līdzdalības un digitālās prasmes;
• veidot pratību pamatus mācību jomās
– valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras
izpratne un pašizpausme mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju,
veselība un fiziskā aktivitāte;
• nodrošināt bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības ieguvei.
Tātad nodrošināsim bērniem mācīties iedziļinoties un ar prieku, domāt
un praktiski pētīt, sadarboties, apgūt
zināšanas un prasmes un pašiem prast
tās novērtēt – konstruējot, rotaļājoties,
atceroties, vērojot attēlus, vingrinot roku,
kļūdoties un modelējot savu darbību, nesteidzoties pabeigt iesākto un katram pašam paplašinot savu pieredzi, lai rosinātu
pašu bērnu domāt par savu mācīšanos un
sasniegto rezultātu.
Lai arī cik skolotājs prasmīgi un zinoši
vadītu rotaļnodarbības dienas gaitu, bez
vecāku līdzdalības tas nebūs iepējams. Vecākiem būs jāpiepūlas – pirmsskolā dienas
gaitā uzsākto turpināt mājās. Vecāku loma
pirmsskolnieka attīstības posmā būs ļoti
nozīmīga, – lai bērns vēlas būt patstāvīgs un vēlas mācīties mājās.
Skolotāja un vecāku kopīgais uzdevums būs veidot atgriezenisko saiti – iegūtās zināšanas un pieredzi vienā jomā
– izmantot citās jomās.
I. Pavadiet laiku kopā ar bērnu –

bērnam nekad vairs nebūs 1; 3 vai 5 gadi.
II. Attīstiet bērnam dažādas prasmes – ar naudu prasmes nenopirksi.
III. Esiet kopā ar bērnu viņam svarīgajos mirkļos.
IV. Kā vecāki izturas pret bērnu – tā
bērns izturēsies pret vecākiem vecumdienās – atgriezeniskā saikne.
V. Tavs bērns – Tava atbildība.
Lai bērns pozitīvi uztvertu mūsu centienus un uz nākotni skatītos ar pārliecību
un ticību sev, ATCERĒSIMIES, ka Bērns
arī mācās, veidojas, attīstās saskarsmē, komunikācijā un kā viņu novērtē ikdienā:
• Ja bērns tiek pastāvīgi kritizēts, viņš
iemācās ienīst.
• Ja bērns dzīvo naidā, viņš mācās
agresiju.
• Ja bērns dzird nepārtrauktus
pārmetumus, viņš kļūst noslēgts.
• Ja bērns aug tolerancē, viņš mācās
pieņemt citus.
• Ja bērns tiek uzslavēts, viņš aug
pateicīgs.
• Ja bērns tiek mudināts, viņš mācās
ticēt sev.
• Ja bērns tiek atbalstīts, viņš sāk sevi
novērtēt
• Ja bērns aug drošībā, viņš iemācās
ticēt cilvēkiem.
• Ja bērns aug godīgumā, viņš kļūst
taisnīgs.
• Ja bērns izaug sapratnē un mīlestībā,
viņš iemācās atrast mīlestību šajā
pasaulē.
(Latvija MONTESSORI )
Šodienas BĒRNS IR MŪSU RĪTDIENA. Veidosim savu NĀKOTNI cerīgu.
Lai skolotāji un vecāki kopīgi un zinoši
varētu darboties, pirmsskolā „SPRĪDĪTIS” Varakļānos 5. septembrī ir aicināta
lektore – LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS PROFESORE Inta
BULA-BITENIECE HOLISTISKĀ PIEEJA
ĢIMENES SPORTĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBĀ, kas pārzina un praktiski darbojas kompetenču programmas jomās.
Aicinām vecākus, pedagogus un interesentus noklausīties, iegūt informāciju un
uzdot jautājumus.

Lai jauks vasaras pēdējais mēnesis!
Gaidām savus mazos pirmsskolniekus
2. septembrī pēc patīkami pavadītas
vasaras atpūtas.
Ilga,
Varakļānu pirmsskolas „Sprīdītis” vadītāja
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Varakļānu muižas pils „Dārza svētki ”
6. jūlijs bija tas datums, kad 25 Latvijas pilīs un muižās norisinājās „Dārza
svētki.” Katra muiža un pils aicināja savus
apmeklētājus uz īpašu izklaidējoši – izglītojošu svētku programmu.
Varakļānu muižas pils saviem apmeklētājiem piedāvāja daudzpusīgu
svētku programmu, atzīmējot arī Varakļānu muižas pils pastāvēšanas 230.
gadadienu. Svētku programmas pirmā
daļa norisinājās pils telpās, otrā – pils
dārzā. Īsi pirms plkst. 15:00 cilvēki sāka
pulcēties uz izstādes atklāšanu. Izstādes
apmeklētāji varēja iepazīties ar mākslas
zinātnieka Pētera Savicka (1925–2015 )
savākto ievērojamu latviešu mākslinieku,
kā piem., G. Dīcmaņa, Z. Loginas, Dž.
Skulmes, E. Gestautes, S. Antonova, A.
Šulca, I. Zeberiņa u.c. mākslas darbu kolekciju, brīvā brīdī apskatīties pils iekšējā
pagalmiņā izveidoto ziemas dārzu, baudīt puķu smaržas, kompozīcijas un fotografēties. Plkst. 16:00 cilvēki pulcējās pils
konferenču zālē uz Nacionālā botāniskā
dārza direktora Andreja Svilāna lekciju
„Dōrzu, parku mōkslys viesture.” Svētku
programma turpinājās ārpus pils telpām
ar tuvāku un tālāku mākslinieku piedalīšanos. Pasākuma apmeklētāji varēja
vērot seno tērpu modes skati, izpētīt tērpu smalkās detaļas un nianses, izbaudīt
seno deju priekšnesumus. Deju priekšnesumus sniedza Isnaudas tautas nama
deju kopa „Pērle” ar māksliniecisko vadītāju Jāni Sviklānu. Kopas dalībnieki bija
ģērbušies skaistajos biedrības „Pelnrušķītes sapnis” tērpos. Biedrības vadītāja,
tērpu šuvēja – Ruta Zviedre.
Dārza svētkus kuplināja arī J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas absol-
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ventes Guntas Greisles skanīgais
dziedājums klavieru pavadījumā (pie
klavierēm – A. Romanovska), Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas
absolventes Sigitas Šustes vijoļspēle. Bijām priecīgi, ka uz pasākumu
bija ieradušies ar Marinzejas muižas
kādreizējie saimnieki Juzefs (viens
no J. M. Borha dēliem) un Doroteja Borhi un gremdējās atmiņās par
gadsimtus seniem notikumiem teatralizētā uzvedumā.
Lielu paldies sakām ziedu salonam „Lillija” par kompozīciju, Mārītei
Strodei par pils dekorēšanu ar ziediem.
Paldies visiem, kuri apmeklēja
šo neparasto un skaisto pasākumu!
Līga Osipova
Dok. sist. vad.
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Stērnīnes
draudzē augustā
un septembrī
18. augustā 13.00 sv. Mise
25. augustā 13.00 sv. Mise
31. augustā 18.00 sv. Mise
gūdynojamō veiskupa B. Sloskāna
dzimšonas dīnā. Svēteiba skūlānim,
studentim, pedagogim.
1. septembrī 13.00 sv. Mise, svēteiba
skūlānim, studentim, pedagogim.
3. septembrī 10.30 sv. Mise
pansionātā
8. septembrī 13.00 sv. Mise,
Dīvmōtes dzimšonas svātku atlaidas
un procesija
15. septembrī 13.00 sv. Mise
22. septembrī 13.00 sv. Mise
28. septembrī 17.00 goreigōs
mūzikas koncerts
17.30 sv. Mise par myrušajim
Sveceišu vokorā
29. septembrī 13.00 sv. Mise

DIEVKALPOJUMU
KĀRTĪBA AUGUSTĀ
VARAKļĀNU
BAZNĪCĀ

Ziemeļaustrumu futbols

Visvētākās Jaunavas Marijas
debesīs uzņemšanas svētki.
Draudzes lielākie svētki.
16.08. kapu pieminekļu svētīšana
Varakļānu kapos plkst. 15:00 –16:00
17.08. Kapusvētki Varakļānu kapos
13.00 Sv. Mise Varakļānu baznīca
15.00 Aizlūgums par mirušo
dvēselēm kapos
Augusta svētdienās sv. Mise plkst.
9:00 un 11:00
Darba dienu svētā Mise – no
pirmdienas līdz piektdienai
(izņemot pirmo mēneša piektdienu,
kapusvētku dienu un 40.stundu
atlaidu dienas) plkst. 18:00,
sestdienās plkst. 8:00.

Ar pēdējām cīņām šosezon Varakļānos 6. augustā noskaidrotas labākās sezonas
komandas ZA reģiona U-14 vecuma grupā.
U-14 grupā uzvar Varakļāni/MBJSS komanda. Sveicam spēlētājus un treneri!
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Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019
Murmastienes pagasta bibliotēkā visu
paaudžu grāmatmīļiem jau ir pieejama lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 2019. gada
grāmatu kolekcija. Programma ir Kultūras
ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra
iniciatīva ar plašu aptvērumu, kura tiek
īstenota visā Latvijā. Tās mērķis – sekmēt
lasītprasmi, veicināt augstvērtīgas literatūras izplatību, rosināt diskusijas par un ap
grāmatām. Interese par dalību programmā
aug ar katru gadu – pērn grāmatu vērtēšanā Latvijā iesaistījās ap 20 000 lasītāju.
Ik gadu lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”
vērtējamo grāmatu kolekciju veido pieredzes bagāti bērnu un jauniešu literatūras
eksperti. Grāmatas pēc atbilstības lasītāja
vecumam ir sadalītas piecās grupās – bērnu un jauniešu žūrijai katrā no vecumposmiem (5+, 9+, 11+, 15+) tiek piedāvāti
seši latviešu autoru oriģināldarbi un ārzemju autoru darbu tulkojumi, savukārt
vecāki līdztekus četrām pieaugušo grāmatām pēc izvēles lasa un vērtē arī divus
darbus no bērnu un jauniešu literatūras.
Dalība programmā ir lieliska iespēja vienot dažādas paaudzes kopīgā lasīšanas
piedzīvojumā – izvēlēties augstvērtīgu un
tematiski aktuālu literatūru, dzīvot līdzi grāmatu varoņiem un emocionāli bagātināt
sevi, dalīties iespaidos un rast domubiedrus ne tikai ģimenē, bet arī citu lasīšanas
entuziastu vidū.
Iesaistīties programmā ir pavisam
vienkārši:
• dodies uz Murmastienes bibliotēku;
• apskati žūrijas plakātu ar grāmatu kolekcijas piedāvājumu un izvēlies sev
tīkamākās;
• izlasi izraudzītās grāmatas, pieraksti
būtiskākās pārdomas, atziņas vai citātus;
• aizpildi žūrijas dalībnieka elektronisko anketu, novērtējot izlasīto (detaļas
vaicā bibliotekāram);
• atrodi domubiedrus, gūsti vērtīgu pieredzi.
• piedalies žūrijas dalībniekiem paredzētās bibliotēkas aktivitātēs;
• saņem balvas.
Nākamā gada janvāra sākumā bibliotēkā tiks rīkoti programmas noslēguma
pasākumi, lai godinātu čaklākos lasītājus
un noteiktu iecienītākās žūrijas grāmatas
katrā vecumposmā. Programmas kulminācija ir „Lielie lasīšanas svētki” Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā, kur aktīvākajiem
programmas dalībniekiem ir iespēja vaigā
skatīt visaugstāk novērtēto grāmatu radītājus – rakstniekus, ilustratorus, tulkotājus,
izdevējus. Tas ir emocionāli piesātināts
brīdis visiem klātesošajiem, bet īpaši nozīmīgi jaunākajai paaudzei, jo palīdz veidot

priekšstatu par grāmatas tapšanas sarežģīto ceļu. Nāc, lasi un vērtē!

T. Ivenkova,
Murmastienes bibliotēkas vadītāja

Aicinājums nodot makulatūru
Saudzē dabu, ,,necērt” koku!
Lai arī cik attīstīta būtu mūsdienu pasaule un e-vide, neatņemama ikdienas
sastāvdaļa ir papīrs. 40% no visiem sadzīves atkritumiem sastāda papīrs. Parasti
tas tiek samests kopā ar visiem citiem
atkritumiem atkritumu grozā. Atkritumu
izgāztuves aizņem lielas platības. Izlietotais papīrs ir laba izejviela jauna papīra
ražošanai. Ja šis izlietotais papīrs tiek
nodots makulatūrā otrreizējai pārstrādei,
gandrīz uz pusi mazāk paliek atkritumu,
tātad gandrīz uz pusi samazinās maksa
par atkritumu izvešanas pakalpojumu.
Ja esat izlasījuši laikrakstus un žurnālus, dokuments kļuvis nevajadzīgs,
vēlaties atbrīvoties no vecās mājas bibliotēkas vai Jums ir radies kāds cits,
vairs nelietojams papīra izstrādājums,
neizmetiet to vienkārši atkritumu grozā!

Murmastienes bibliotēka, sadarbībā ar
SIA ,,Līgatnes papīrs”, aicina iedzīvotājus
iesaistīties makulatūras vākšanas akcijā
un nodot vairs nevajadzīgās grāmatas,
žurnālus, avīzes un cita veida makulatūru –
kartonu, iepakojumu materiālus, biroja papīru, bukletus… Nododot izlietotos papīra
izstrādājumus, Jūs: būsiet rīkojušies saimnieciski un videi draudzīgi; atbalstīsiet Latvijas ekonomiku; iegūsiet ērtu risinājumu,
kā atbrīvoties no liekā un nevajadzīgā…
Saudzē dabu, rūpējies, lai netiktu izcirsti koki un būtu mazāk izmešu!
Makulatūru var nodot Murmastienes bibliotēkā līdz 1. septembrim
Terēze Ivenkova,
bibliotēkas vadītāja
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Dimanta pāris
Mēs būsim kopā
mums vēlētā dzīvības lokā,
Mēs būsim viens otram
uzticība un gods.
Lai svētības pilna ir liktens roka,
lai sudraba,
zelta un dimanta
gadus tā dod!
Šovasar dimanta kāzas nosvinēja un
pieņēma laulības sakramentu Varakļānu
baznīcā Matilde un Leonards Zepi.
Zīmīga bijusi viņu pirmā satikšanās
kolhoza „Gaišais ceļš” klubā 1959. gada
pavasarī. Klubā notikusi izrāde „Iebrauksim laulības ostā”, pēc izrādes balle.
Leonards, tikko atgriezies no dienesta
armijā, ieskatījis stalto meiteni Matildi
un uzlūdzis uz deju. Dejojot tā starp citu
teicis, ka arī viņi varētu iebraukt laulības
ostā. Matildei gan šāda jaunā puiša uzvedība likusies dīvaina, taču ar to draudzība
sākusies, un 12. jūlijā svinētas kāzas.
60 laulības gados daudz kas piedzīvots un pārdzīvots. Leonards visu mūžu
strādājis par šoferi un, atskatoties uz nodzīvoto, atzīst – visu laiku tikai darbs un
darbs. Matilde sākumā strādājusi Šķēlēs
ķieģeļnīcā, vēlāk arī par pavāri un audēju, viņas dzīvē nozīmīgākie ir bērni – lai
izaug kārtīgi, veseli, lai izskolojas, lai veicas. Jaunībā un brieduma gados gājuši
uz ballēm parkā, apmeklējuši dažādus
pasākumus kultūras namā. 1974. gadā
uzcelta māja, daudz strādājuši paši, toties tagad ir kur sagaidīt bērnus un mazbērnus.
Zepu ģimene svētīta ar 4 skaistām
meitām – Anitu, Sarmīti, Ilonu, Ilviju. Sāpīgs pārdzīvojums, kad traģisks nelaimes
gadījums atņēma dzīvību Ilonai...
Meitas dāvājušas vecākiem 9 mazbērnus un nu jau ir 8 mazmazbērni. Kad
uz svētkiem sabrauc, ir pilna māja ar savējiem, prieks un lepnums par viņiem –
draudzīgi, sirsnīgi. Vecāki visu mūžu saskanīgi dzīvojuši, ar labestību audzinājuši
savus bērnus, tradīcijas turpinās.
Šodien mājas pagalmā krāšņi zied
rozes, Dimanta kāzu ciemiņu dāvātas.
Tikpat skaisti mūžs nodzīvots, caur darbu, caur rūpēm vienam pret otru, caur
sirdssiltumu. Lai gan solis kļuvis lēnāks
un gausāks, Matildei joprojām gribas pastrādāt dārzā, Leonards ik pa laikam dodas uz veikalu. Sarmīte ir tas nenogurstošais gariņš, kas ikdienā palīdz vecākiem,
savu palīdzību neatsaka arī pārējie.
Lai vēl daudz saulainu dienu, kopā
mūžu dzīvojot!
A. Jaunzeme

Matilde un Leonards kāzu dienā
1959. gada12. jūlijā.

Matilde un Leonards dimanta
kāzās.

Zepu ģimene mammas 80 gadu jubilejā.
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Paceļojām
Ir vasara, kad atpūšamies pie dabas
un apceļojam tuvākas un tālākas Latvijas
vietas. Šogad mēs, SIB „VARAKĻĀNU
ASPAZIJAS”, nolēmām paceļot pa Rēzeknes novadu. 8. augusta rītā sākām
ceļojumu uz Rēzeknes pusi, jo gribējām
iepazīties ar Sakstagalā dzimušā priestera – valsts darbinieka Trasuna dzimto
māju – muzeju „Kolnasāta”. Paldies gidei, kas mums interesanti pastāstīja un
izrādīja māju kompleksu. Apskatījām arī
izstāžu zālē keramikas izstādi un arī iegādājāmies māla izstrādājumus. Turpat
Sakstagala pagasta „Ciskādos”, slēgtās
skolas telpās skatījām interesantu muzeju „Nostaļģija”. Tālāk mūsu ceļš veda uz
Maltu, kas agrāk saucās Borovaja. Muzejā mūs iepazīstināja ar Borovajas vēsturi, jo te cauri šai apdzīvotai vietai gāja
Santpēterburgas – Varšavas ceļš un te
bija pasta stacija, kur mainīja zirgus. Pēc
Maltas apskates pa autobusa logu, jo sākās sengaidītais lietus, devāmies apskatīt
mūsu jūru – Rāznas ezeru, kurš sagaidīja
vējains un bangojošs. Turpat ezera krastā stāv vientuļa, gaidot uz restaurāciju
Zosnas muiža. Zosnā atrodas viena no
mazākajām koka baznīcām, pateicoties
baznīcas atslēgu glabātājai, mēs varējām
pabūt šajā skaistajā baznīciņā, kas ir Arhitektūras piemineklis.
Lūznava mūs sagaidīja ar lietavām,
bet, pateicoties vietējām saimniecēm, lapenītē baudījām uz ugunskura vārītu siltu
frikadeļu zupu. Tālāk gājām skatīt skaisto jūgenstila pērli – Lūznavas muižu, kur

mūs sagaidīja smaidīgā un atraktīvā gide
Svetlana, kas mums uzbūra ainas no seniem laikiem. Pils ir atdzimusi no jauna,
te ir vieta semināriem, izstādēm, mūzikas
un mākslas baudīšanai. Noslēgumā vēl
apmeklējām pilī atrodošos kapelu un
mājām sveikas muižai, Madonnas statujai un parkam.

Pirmā sezona aizvadīta
Varakļānu kultūras nama senioru
dāmu deju kopa „Dardedze” aizvadījusi savu pirmo darba sezonu. Pagājušā
gada nogalē dāmas sanāca kopā, lai atraktīvi pavadītu laiku, ar raitu dejas soli,
smiekliem un jokiem uzlabotu garastāvokli un pašsajūtu. Apkopojot padarīto,
varam būt apmierinātas – iegādāti un
sašūti tērpi, esam iemācījušās 6 jaunas
dejas, dejojušas Stirnienē, Sīļukalnā,
Barkavā, Mežārēs, Vabolē, Varakļānos,
17. senioru dziesmu un deju festivālā Višķos, ir savs karogs un nosaukums.
Paldies dejotājām par aktivitāti, disciplinētību un lielo atbildības sajūtu! Esam
12 sievas, katrai savs raksturs un uzskati,
taču kopā esam kolektīvs, kas var un prot
sevi pasniegt. Paldies dejotāju ģimenēm
par atbalstu!
Uzsākot jauno darba sezonu, aicinām piebiedroties mūsu pulkam! Tiekamies 20. augustā plkst. 15.30 kultūras
namā!
A. Jaunzeme

Paldies Varakļānu novada domei par
iespēju paceļot un paldies smaidīgajam
šoferītim Pēterim par vizināšanu.
Paldies arī biedrības meitenēm, lai
visām, kas ceļojām, veselība turas un
pietiek spēka rudens darbos!
Helēna Siliņa
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Varakļānu novada pašvaldība
aicina darbā nekustamo īpašumu
speciālistu
Galvenie darba pienākumi:
 izskatīt fizisko, juridisko personu un valsts institūciju iesniegumus nekustamo īpašumu jomā, sagatavot uz tiem atbildes vai nodrošināt atbildes
sagatavošanu, piedalīties ar nekustamo īpašumu
izmantošanu saistīto izziņu sagatavošanā, piedalīties ar nekustamo īpašumu izmantošanu saistīto
domes lēmumu projektu sagatavošanā;
 veikt pašvaldības NĪ apsaimniekošanas kontroli,
nomas, atsavināšanas un ar to saistītās dokumentācijas sagatavošanu;
 reģistrēt fizisko personu zemes nomas līgumus,
uzturēt reģistru, sniegt informāciju VID;
 risināt jautājumus par pašvaldību ceļu un ielu, pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu;
 atbildēt par vietējo ģeodēzisko tīklu, saskaņot īpašumu robežas, apgrūtinājumu plānus, sagatavot
derīgo izrakteņu ieguves atļaujas;
 iegūt, klasificēt un aktualizēt saņemto informāciju no Valsts zemes dienesta, zemesgrāmatām un
citām institūcijām par nekustamajiem īpašumiem,
kam piemērojams NĪN;
 risināt problēmu jautājumus datu bāzē, veidot
filtrus un mērķtiecīgi tos izskatīt un labot sadarbībā
ar VZD, sagatavot pārskatus grāmatvedības vajadzībām;
 veikt NĪN aprēķinu taksācijas gadam, pārrēķinus,
pārreģistrāciju, īpašuma adresācijas izmaiņas datu
bāzē zemei, ēkām un mājokļiem;
 sagatavot NĪN prognozi par zemi, mājokļiem un
ēkām;
 veikt pārbaudi un kontrolēt sagatavoto NĪN parādnieku sūtījumu par nokavēto NĪN maksājumu
piedziņas uzsākšanu, sagatavoto brīdinājumu par
administratīvā akta piespiedu uzsākšanu un sagatavoto izpildrīkojumu tiesu izpildītājiem par NĪN parādu piedziņu atbilstību NINO uzskaites datiem un
normatīvo aktu prasībām;
 citi pienākumi, kas izriet no amata mērķa.
Prasības pretendentiem:
 augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (izglītību zemes ierīcības, ekonomikas, tiesību, juridisko zinātņu jomā uzskatīs par
priekšrocību);
 valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 iemaņas darbā ar biroja programmatūru un biroja
tehniku;
 augsta atbildības izjūta un spēja strādāt kolektīvā.
Darba līgums uz nenoteiktu laiku, nosakot pārbaudes laiku 3 mēneši.
Darba alga bruto 737,00 EUR.
CV un motivācijas vēstuli līdz 14.08.2019. sūtītpa
e-pastu: varaklani@varaklani.lv;
iesniegt personīgi Varakļānu novada pašvaldībā
vai sūtīt pa pastu Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu
novads, LV-4838.
Kontaktpersona Ivars Ikaunieks t. 29285545
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Stirnienes vasaras vēstis
Bagāta un dāsna ir šī vasara Stirnienē – kāds rūpējas par savu mazo zemes
stūrīti, kāds – par plašiem tīrumiem un
druvām, kāds nes prieku un aicina atliekt
smagā darbā salīkušo stāvu un uz mirkli
pavērties uz saules mirgojumu aiz mākoņu kalniem, vīraksnes loku un zvaigžņoto
debesu jumu. Katram cilvēkam sava vieta un laiks, katram darbam savs nozīmīgums un svētība, katram mūžam sava
vieta pasaules likteņu grāmatā. Nevar
atmest itin ne vienu. Nav mazu un
nesvarīgu, nav par jaunu, nav par
Koris „Reversium”.
vecu, slimu un nevarīgu, nav
par gudru vai par muļķu, par
sliktu vai par labu. Viens otram
esam par papildinājumu, par
dzīves mācību stundu un beigu beigās – vien par labumu.
12. jūlija vakarā ar Ērģeļu
nakts koncertu Stirnienes baznīcā atklāts X Starptautiskais
Beāte Kuzņecova.
Latgales ērģeļu dienu festivāls.
Saviļnojošā koncertā dzirdējām savējos un draugus – solistus Guntu Kristīne Zadovska
Mihails Štaņko un Gunta
Greisli, Aināru Kiserovski, Ilzi Grēveli, Kris- un Ilze Grēvele.
Šmaukstele.
tīni Zadovsku, diriģenta Jāņa Grudula vadībā mūsu kori „Reversium” un Malnavas
Valentīnai Leitānei-Šķēlei, Marijai Pastarei
iedvesmojošs laiks kopā ar aptuveni 130
draudzes kora jauniešus, koncertmeistari
Aizkalniešos un Marijai Pastarei Teilānos,
mūziķiem no Austrijas, Šveices, FranciAgniju Romanovsku un ērģelniekus Ilzi
Annai Mesterei, Annai Veipai, Martai Mesjas, Luksemburgas, Vācijas, Ungārijas.
Vizuli un Jāni Pelši, pedagoģes Silvijas
terei, Antonam Bračkam, Genovefai PutJūlija izskaņā „Stirnienes Dziedošās
Slavikas izcili sagatavotos Varakļānu
ričai, Anetei Opulei, Dacei Ozoliņai, Inetai
dienas 2019” pulcēja 49 dalībniekus no
mūzikas skolas visforšākos audzēkņus –
Dambeniecei, Rutai Eriņai un Ilzei Zepai.
plašas apkaimes un pasniedzējus Amansaksofonistus Beāti Kuzņecovu un Raivi
Jaunas muzikālas idejas un pieredze,
du Vingri, Guntu Greisli, Aināru KiserovsIkaunieku, flautisti Laimu Melni, vijolnieki, Ilzi Eiduku, Līnu Šlapakovu, Lindu Barskaisti skaņdarbi un brīnišķīgi iespaidi atces Kristīni un Katrīnu Ubagovskas.
ševsku, Kristapu Zvirgzdu, koncertmeisceļojuši no Zalcburgas Baznīcas mūzikas
Apkaimes ziedu audzētāji dāvāja
tarus Agniju Romanovsku un Ediju Strunedēļas, kur, pēc Zalcburgas diecēzes
dievnamam liliju ziedus, rotāja un veidoja
šelu, mums piebiedrojās arī māsa Inese
ielūguma, meistarklasēs kopā ar komizstādi – paldies Vēveru ģimenei, Ivetai
Lietaviete, priesteri Viktors Petrovskis
ponistu R. Dubru izvadīts piepildīts un
Sondorei, Ingrīdai Slaidiņai ar ģimeni,
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un Ilmārs Tolstovs. Paldies par atbalstu
bērnu ģimenēm, Varakļānu novada pašvaldībai, Vijai un Leonam Liepām (ASV),
Stirnienes draudzes zemniekiem, visiem,
visiem palīgiem, īpaši saimniecēm Emīlijai Stafeckai, Annai Erdmanei, Elvīrai Stafeckai, Rasmai Aleksejevai.
Dziedāšana mijās ar katehēzes nodarbībām un radošajām darbnīcām, jautrība ar nopietnību, nopietns mēģinājumu
darbs ar modes skati un disenīti. Paldies
Dziedošo dienu galvenajai diriģentei
Amandai Vingrei – viņas vadībā bērni
un jaunieši apguva R. Dubras „Mesu
godināmā bīskapa Sloskāna godam”,
vairākas J. Lūsēna, mūsdienu garīgās
mūzikas komponistu un svētceļnieku
dziesmas. Slavēšanas vakarā dievnamā
skanēja modernās garīgās melodijas,
piektdien – atturoties no gaļas ēdieniem
un ejot pie grēksūdzes – apgūti tradicionālie Krustaceļa dziedājumi latgaliski,
sniegts koncerts pansionāta ļaudīm, visa
noslēgumā sestdien – radošo darbu iz-
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stāde, koncerts un dievkalpojums kopā
ar ģimenēm un draugiem. Esam ļoti priecīgi, jo šogad kā pasniedzēji darbojās jau
lieli izaugušie un tālāk mūziku apgūstošie
dalībnieki, mūsu jaunie talanti – Amanda,
Gunta, Ainārs, Edijs.
Stirnienes patrons ir sv. Laurencijs,
kura svētkus svinējām augusta pirmajā
svētdienā. Katru gadu šajā dienā notiek
Pateicības sv. Mise par visiem mūsu labdariem. Šogad svētkos koncertēja un
dievkalpojumā muzicēja izcilais Maskavas
virtuozu orķestra obojists Mihails Štaņko
un koncertmeistare Gunta Šmaukstele.
Dievnama rotājumiem pateicamies par
ziediem Annai Veipai un Marijai Vaļkai!
Uz Aglonu caur Stirnieni devās divas
svētceļnieku grupas, bet koris dziedāja
14. augusta Krustaceļā un 15. augusta
Dievmātes debesīs uzņemšanas svētku
sv. Misē.
Un kad miglas rītos dzērves uzstājīgāk sāk saukt skolas zvanu, kad krāšņojas asteres un gladiolas, kad vēl šīsva-

saras noslēguma daži brīvie mirkļi – atkal
aicinām uz Stirnieni – 31. augustā svinēt
bīskapa Boļeslava Sloskāna dzimšanas
dienu. Tautasnamā atvērsim Maltas Ordeņa palīdzības dienesta prezidenta,
Neatkarīgā Maltas Bruņinieku Ordeņa
mağistrāta kapelāna priestera Gata Bezdelīgas gleznu izstādi. Stirnienes dievnamā 18.00 sv. Mise bīskapa Sloskāna
godam, pateicoties par saņemtajām
žēlastībām un lūdzot par viņa ātrāku
beatifikāciju. Sv. Misē piedalīsies vairāki
priesteri, Rīgas sv. Marijas Magdalēnas
draudzes koris, komponists Rihards
Dubra, ērģelniece Digna Markule, diriģente un soliste Ilze Grēvele, garīgās
mūzikas koris „Reversium”, diriģents
Jānis Gruduls, mūsu labākie solisti. Pēc
dievkalpojuma – svētība skolēniem, studentiem, pedagogiem un kāds ļoti īpašs
pārsteigums. Uz tikšanos!

to redzējuši tikai garām braucot, tagad
bija iespēja redzēt visu darbības procesu, par ko ļoti izzinoši pastāstīja Ilze Benislavska.
Stirnienē priecājāmies par sakopto
muižas parku un apkārtni, pabijām pansionātā „Varavīksne”, satikām sen nere-

dzētus paziņas.
Ekskursijas noslēgumā baudījām vēlās pusdienas „Raibajā asarī"”.
Paldies novada pašvaldībai par iepēju paceļot un šoferītim Imantam par
atraktīvo vizināšanu!
A. Jaunzeme, teksts un foto

Vēlot skaistus visus svētkus,
Stirnienes Ieva

Izzinām savu
novadu
Pensionāru biedrības „Pīlādzītis” dalībnieki šogad devās ekskursijā pa Varakļānu novadu. It kā jau daudz zinām, taču
daudzas lietas bija jaunatklājums.
Vispirms viesojāmies z/s „Laduži”,
kur saimnieko Inese un Aldis Strodi. Aldis
pastāstīja par saimniecību, darba apjomiem, varējām samīļot mazos teliņus un
paskatīties uz eksotiskajiem dzīvniekiem.
Paldies Inesei par brokastu galdu! Tālāk
ceļš aizvijās līdz Lielstrodu kapsētai, pabijām pie pieminekļa brīvības cīnītajiem.
Šajā vasarā paiet 100 gadi, kopš brīvības
cīņām novadā.
Z/s „Šķesteri” mūs laipni sagaidīja
Māris Gruduls, pastāstīja par saimniecības vēsturi, tās darbību, jūsmojām par
brīnišķīgajām dienziedēm un ūdensrozēm dīķī. Tā kā saimniecība nodarbojas
ar biškopību, bija iespēja dažādu medus
produktu degustācija.
Murmastienē apjūsmojām Martas
birzi un jauko strūklaku, „Skalbjudambjos"” mūs laipni sagaidīja dzejnieces Martas Bārbales māsa, dziedājām dziesmas,
kavējāmies atmiņās.
Siksala sagaidīja ar klusumu un mieru, stalti izslējusies, milzīga egle pļavas
vidū, kapi ezera krastā stāsta par aizgājušo cilvēku mūžu. Par Siksalas vēsturi
un tagadni pastāstīja Dabas aizsardzības
vecākais speciālists Dainis Tučs, drosmīgākie varēja uzkāpt skatu tornī, no kura
paveras brīnišķīgs skats uz Siksalas pļavām.
Apmeklējām arī Grozu kalti. Daudzi
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Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulēkšiem skrien -–
Gadus tāpat kā naudu,
Noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz –
Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts!
Vēlam saujiņu prieka, sieciņu
laimes, veselu pūriņu veselības
VITĀLIJAM TRUŠELIM skaistajā
dzīves jubilejā!
Tavi „Atvasarieši”

Ik gads griež savu laimes ratu –
Tur zvaigznes zied un ... atvari,
Ikviens lai savā pūrā krātu,
Ko protam paturēt no tiem.
Sveicam mūsu jūlija un augusta
jubilārus –
NELIJU TROPU UN ZENONU
ZEIMULU!
Vēlam veselību, spēku, prieku,
mīlestību, draugu daudz un smaidu,
ilgus gadus nodzīvot!
Pensionāru biedrība „Pīlādzītis”

Dzimtsarakstu nodaļā
Jūnijā reģistrētas divas laulības
(Dzimtsarakstu nodaļā)
Jūlijā – 1 laulība (Varakļānu Romas
katoļu draudzē)
Jūnijā reģistrēti divi dzimšanas reģistri –
zēnam un meitenei
Jūlijā reģistrēti divi dzimšanas reģistri –
meitenei un zēnam

Aicinām Varakļānu pilsētas
svētkos piedalīties
16. augustā
svētku braucienā
ar jebkuras veida
motocikliem!
SIA „Baltic Akmens” veic
pieminekļu izgatavošanu
un uzstādīšanu.
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.
Varakļānos, Skolas ielā 30.

Jūnijā reģistrēti 4 miršanas reģistri:
Semjons Kapkovs – 66
Soloms Segals – 73
Anna Brante – 81
Krustpils novada iedzīvotāja –
Janīna Stalīdzāne – 87
Jūlijā reģistrēti 3 miršanas reģistri:
Skaidra Zelma Čevere – 84
Aivars Strods – 55
Emīlija Skurule – 90

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu vieglu smilšu klāsts.
Izsakām līdzjūtību Martai Seržānei,
brāli mūžībā aizvadot.
Kaimiņi Brīvības ielā 1

T. 26909999
Vai darbdienās Rēzeknē, Rīgas ielā 9

PĀRDOD dažādas šķirnes pārtikas
kartupeļus.
Varakļānos Ilga

T. 26306703
Pārdod kurināmās kūdras briketes
(Igaunija). Ar piegādi.
Cena 90 – 120 euro/tonnā.

T. 29409413

Klusajā miera dārzā
Tik vēja kokles skan.
Sirds atmiņā tevi sargā,
Bet sāpe smeldzoši san.
Izsakām dziļu līdzjūtību Elgai
Aleksandrovai, brāli mūžībā pavadot.
Pensionāru biedrība „Pīlādzītis”

Kā pelēks laukakmens bijis ir mūžs,
Kam dārga šī zeme un ļaudis,
Bet laika miglā, vēji ko pūš,
Tie Tavas mūžības graudi.
(K. Apškrūma)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Veronikai
Pinčukai, vīru mūžības ceļos pavadot!
„Atvasaras” padome

Svecīšu vakari
Varakļānu pagastā
28. septembrī
plkst. 15.00 Šķēļu kapos
plkst. 16.00 Sila kapos
plkst. 17.00 Stirnienes baznīcā garīgās
mūzikas koncerts un sv. Mise par
mirušajiem
plkst. 18.30 Stirnienes kapos
Murmastienes pagastā
5. oktobrī
Lielstrodu kapos plkst.15.00
Trizelnieku kapos plkst. 16.00
Vecumnieku kapos plkst. 17.00
Cauņu kapos plkst. 19.00
Varakļānu kapos
12. oktobtī plkst. 17.00

Velo
noma
Varakļānos
2 sieviešu, 2 vīriešu,
1 unisex, 2 pusaudžu un
2 bērnu velosipēdi
Pieteikšanās un informācija
tel. 28363580 (Madara)
facebook.com/baltajasmadaras/

Veloserviss tel. 26478901
(Toms)

Laikraksts iznāk ar Varakļānu
novada pašvaldības atbalstu
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