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VARAKĻĀNU NOVADA DOMĒ
25.04.2019. Nr. 4

1. Par Varakļānu novada pašvaldības 
un tās iestāžu amatu klasifi cēšanas rezul-
tātu saskaņošanu.

2. Par izmaiņām Varakļānu novada 
vēlēšanu komisijas sastāvā.

3. Par grozījumu Varakļānu tautas 
bibliotēkas nolikumā.

4. Par grozījumiem Varakļānu tautas 
bibliotēkas lietošanas noteikumos.

5. Par grozījumiem Murmastienes 
bibliotēkas nolikumā.

6. Par grozījumiem Murmastienes 
bibliotēkas lietošanas noteikumos.

7. Par grozījumiem Stirnienes biblio-
tēkas nolikumā.

8. Par grozījumiem Stirnienes biblio-
tēkas lietošanas noteikumos.

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

10. Par zemes ierīcības projekta „Ro-
zes” apstiprināšanu.

11. Par nekustamā īpašuma „Smilšu-
kalns” sadalīšanu.

12. Par nekustamā īpašuma „Dam-
bji” sadalīšanu.

13. Par nekustamā īpašuma „Pakavi-
ņi” sadalīšanu.

14. Par adreses noteikšanu.
15. Par ēkas uzturēšanai nepiecieša-

mās zemes platības noteikšanu.
16. Par zemes nomu.
17. Par Varakļānu novada pašvaldī-

bas dalību Eiropas Sociālā fonda projektā 
„Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtrauk-
šanas samazināšanai” (PuMPuRS).

18. Par pašvaldības fi nansējuma pie-
šķiršanu lauku tūrisma atbalstam.

19. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu  Xxxxx Xxxxx.

20. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu Xxxxx Xxxxx.

21. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 
anulēšanu Xxxxx Xxxxx.

22. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu 

I Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kana-

lizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai 
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizāci-
jas sistēmai (turpmāk kopā sauktas – Ūdenssaimnie-
cības sistēma). Šo saistošo noteikumu izpratnē lieto-
tie termini „ūdensapgādes tīkli” un „kanalizācijas tīkli 
un būves” neietver ēku iekšējos ūdensapgādes tīklus 
vai kanalizācijas tīklus un būves; 

1.2. Ūdenssaimniecības sistēmas ekspluatāci-
jas, lietošanas un aizsardzības prasības;

1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpoju-
ma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgša-
nas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus;

1.4. brīvkrānu izmantošanas kārtību;
1.5. atbildību par šo saistošo noteikumu pār-

kāpšanu.
2. Noteikumos tiek lietoti termini tādā nozīmē, 

kādā tie ir ietverti Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
likumā un citos uz tā pamata izdotos ārējos norma-
tīvajos aktos.

3. Lietoto terminu skaidrojums: 
3.1. Patērētājs (turpmāk – Pakalpojumu lie-

totājs)  – nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu 
īpašumu mājā – dzīvokļa īpašnieks vai dzīvokļu īpaš-
nieku kopība) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida 
sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, pa-
matojoties uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu;

3.2. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdens-
saimniecības pakalpojuma līgums starp Pakalpojumu 
lietotāju un Piegādātāju (turpmāk – Pakalpojumu 
sniedzējs) par noteikta veida sabiedrisko ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uz-
skaites un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, 

anulēšanu Xxxxx Xxxxx.
23. Par naudas balvas piešķiršanu 

nozīmīgā dzīves jubilejā.
24. Par sociālā dzīvokļa īres līguma 

pagarināšanu.
25. Par dienesta dzīvokļa statusa no-

teikšanu.
26. Par dzīvokļu īres tiesību piešķir-

šanu.
27. Par īres līguma pagarināšanu.
28. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīša-

nu zemesgrāmatā un nodošanu atsavi-
nāšanai.

29. Par valsts budžeta fi nansējuma 
mācību līdzekļu iegādei sadali starp no-
vada  izglītības iestādēm.

30. Par dzīvokļu īpašumu ierakstīša-
nu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

M. Justs,
Domes priekšsēdētājs

I. Broka,
Lietvedības nodaļas vadītāja

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
APSTIPRINĀTI ar Varakļānu novada domes 28.03.2019. lēmumu Nr. 3.1

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtība Varakļānu novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto un piekto daļu 

pienākumiem un atbildības robežām;
3.3. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakal-

pojumu sniedzēja un Pakalpojumu lietotāja parakstīts 
akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un ka-
nalizācijas  tīklus apkalpos katra Pakalpojuma līguma 
puse (pusēm vienojoties, tās var būt arī ārpus sabied-
riskā pakalpojuma sniegšanas piederības robežas);

3.4. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei – 
ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri dien-
naktī) atbilstoši noteikumu 2. pielikumam. 

4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk – ūdens-
saimniecības pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas 
kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieeja-
mību un nodrošinātu Pakalpojumu lietotājus ar ne-
pārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju 
Varakļānu novadā un dabas resursu racionālu izman-
tošanu. 

5. Noteikumi ir saistoši visām fi ziskām un ju-
ridiskām personām Varakļānu novada pašvaldības 
(turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā.  

6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu 
novadīšanu kanalizācijas šķir tsistēmā un uz decen-
tralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem. 

II Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizā-
cijas tīkli vai būves tiek pievienotas centralizētajai 
ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sis-
tēmai

7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdens-
apgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai, nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un šie 
noteikumi. 

8. Lai veiktu pieslēguma izbūvi, esošā pieva-
da pārbūvi, atjaunošanu un nojaukšanu, nekustamā 
īpašuma īpašnieks, valdītājs vai to pilnvarotā persona 
Pakalpojumu sniedzējam pieprasa tehniskos noteiku-
mus.

9. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, 
iesniedzot Pakalpojumu sniedzējam aizpildītu tehnis-
ko 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 parā-
da 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 centralizē-
tās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizā-
cijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves 
būvniecības gadījumā, ja piegulstošajā ielā atrodas 
centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanali-
zācijas tīkli.

13. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām 
neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām (pie-
mēram: no vietējās akas vai urbuma un centralizētās 
ūdensapgādes sistēmas), to savienošana nav pieļau-
jama. 

14. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps 
grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas novietotas ze-
māk par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram, 
pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistē-
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mai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, 
izbūvējot atsevišķu izlaidi. Pakalpojumu lietotājs no-
drošina sistēmu pret pretēja virziena plūsmu.

15. Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigša-
nas nekustamā īpašuma īpašnieks Pakalpojumu snie-
dzējam iesniedz informāciju, kas norādīta Pakalpoju-
ma sniedzēja izsniegtajos tehniskajos noteikumos. 

16. Pēc noteikumu 15. punktā minēto doku-
mentu izvērtēšanas Pakalpojuma sniedzējs veic 
komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbaudi un 
izsniedz Pievada izbūves atzinumu, kurš ir nepiecie-
šams nosacījums Pakalpojuma līguma noslēgšanai.

17. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz 
centralizētajam kanalizācijas tīklam, nekustamā īpaš-
nieka 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 Pakalpo-
juma līguma noslēgšana ir obligāta.

19. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izva-
du nav iespējams pievienot centralizētajai ūdensap-
gādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistē-
mai tīklu izvietojuma dēļ, tad Pakalpojumu sniedzējs 
ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā 
Blakuslietotājam pievadu pievienot pie cita Pakalpoju-
mu lietotāja ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mē-
raparāta 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 pievie-
nošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojuma saņemšanu citiem Pakalpojumu lietotā-
jiem. 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 neaprēķināt maksu par kanalizācijas 
pakalpojumiem.

21. Ja nav iespējams komercuzskaites mēra-
parāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā 
vietā, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs atļaut to iz-
būvēt citā saskaņotā vietā, ar tiesībām Pakalpojuma 
sniedzējam piekļūt komercuzskaites mēraparāta mez-
glam.

22. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla 
izbūves, Pakalpojumu sniedzējs uzstāda verifi cētu 
komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojumu 
sniedzēja īpašums.  

23. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības par 
saviem līdzekļiem aprīkot komercuzskaites mērapa-
rātus 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 da-
tus izmantot saņemto pakalpojumu uzskaitē, ja šāda 
sistēma ir ierīkota pakalpojuma sniedzēja ūdenssaim-
niecības 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 mē-
raparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, 
kad komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās 
vieta ir ārpus Pakalpojumu lietotāja atbildības robe-
žas. 

III Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
piederība un uzturēšana

25. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdī-
jumā ir: 

25.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;
25.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas 

iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu sta-
cijas, rezervuāri; 

25.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas 
tīkli;

25.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizā-
cijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašte-
ces kanalizācijas tīkli; 

25.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās skata-
kas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un 
hidrantu plāksnītes; 

25.6. komercuzskaites mēraparāti;
25.7. par Pakalpojumu sniedzēja fi nanšu lī-

dzekļiem 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 valdīju-
mā, bet kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai 
un noteiktas Pakalpojumu lietotāja un Pakalpojumu 
sniedzēja noslēgtajā līgumā vai līgumā par sabiedris-
ko pakalpojumu sniegšanu ar Pašvaldību. Pakalpoju-
mi, 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 lietotā-
ju Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai 
ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot Pakalpojumu lietotāja 
nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensap-
gādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas 
drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem. 

28. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konsta-
tē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanali-
zācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma 
riskus, tas var nekavējoties atslēgt Pakalpojumu lieto-
tāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no cen-
tralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.  

IV Prasības notekūdeņu novadīšanai centrali-
zētajā 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 apkalpojo-
šā personāla veselībai; 

29.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem 
var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrī-
šanas 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 kanali-
zācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas 
skataku sienām (piemēram – tauki); 

29.5. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncen-
trācija nepārsniedz šo noteikumu 1. pielikumā  no-
teiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas un Pa-
kalpojuma 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 notek-
ūdeņu piesārņojums pārsniedz šo noteikumu 1. pieli-

kumā maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, tad: 
30.1. Pakalpojumu lietotāja 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 norma-
tīvos aktus, Pakalpojumu sniedzējs var atļaut Pakal-
pojumu lietotājam novadīt centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas vai 
daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā 
notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija un papildus 
maksa tiek noteikta Pakalpojuma līgumā un ja piesār-
ņojuma koncentrācijas pārsnieguma gadījumā netiek 
nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistē-
mai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 

31. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavē-
joties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta 
piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos 
tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot par at-
klātiem 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 traucē-
jumus, tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pār-
traukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma. 

33. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt pa-
raugu noņemšanu un ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklu apsekošanu Pakalpojumu lietotāja nekustamajā 
īpašumā, ja Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu at-
tīrīšanas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos tiek 
konstatēts paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. 
Pakalpojumu lietotājam nav tiesību aizliegt paraugu 
noņemšanu.  

34. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aiz-
liegts novadīt notekūdeņus, kas satur: 

34.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens 
videi īpaši bīstamām un kuru emisiju un noplūdi ne-
pieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteikta-
jam laikam; 

34.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas 
gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu mai-
sījumu 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 cau-
ruļvadu) aizsērēšanu; 

34.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražoša-
nas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un 
krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, 
kublus un tml.  

V Prasības centralizēto ūdensapgādes un ka-
nalizācijas sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai

35. Jebkurai personai ir aizliegts: 
35.1. patvaļīgi, neievērojot šo noteikumu prasī-

bas, pievienoties centralizētajiem ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkliem;

35.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās 
izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt nok-
rišņu un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritu-
mus vai citus priekšmetus; 
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35.3. nepiederošām personām veikt jebkādas 
darbības Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdīju-
mā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centrali-
zētās kanalizācijas sistēmās; 

35.4. nepiederošām personām atvērt un nocelt 
centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizā-
cijas tīklu skataku vākus; 

35.5. pirms komercuzskaites mēraparāta at-
stāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai 
novērstu ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņe-
mot, ja ir saskaņojums par tādu rīcību ar Pakalpojumu 
sniedzēju; 

35.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu ie-
kārtu informatīvās plāksnītes; 

35.7. novietot automašīnas un cita veida trans-
porta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz atbil-
stoši 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 sistē-
mā nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā 
kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka, iespējai 
tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti Pakalpojumu lietotā-
ja ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, 
vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu 
prasības, Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par iespē-
jamām sekām. 

38. No decentralizētajām kanalizācijas sistē-
mām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizē-
tajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja 
noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemša-
nas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem 
pakalpojumiem.  

VI Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un 
aizsardzības prasības

39. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskai-
tes mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina 
ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai Pakalpo-
jumu lietotāja teritorijā esošo hidrantu darbību, Pa-
kalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni 
noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Pa-
kalpojumu lietotājs ir atbildīgs par plombas tehnisko 
stāvokli un saglabāšanu.  

40. Noņemt noteikumu 39. punktā minēto plom-
bu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai dzēšot uguns-
grēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzē-
sības 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 gadīju-
mos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidran-
tiem, 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 pakal-
pojumus.  

44. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaim-
niecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā 
īpašumā, Pakalpojumu lietotājam ir jānoslēdz Pakal-

pojuma līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.  
45. Aizliegts bojāt ūdens brīvkrānus, kā arī tiem 

pievienot caurules ūdens ņemšanai.
46. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bo-

jājums, par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu snie-
dzējam vai policijai.  

47. Pakalpojumu lietotājam, kuram ir noslēgts 
līgums ar Pakalpojumu sniedzēju par ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam īpa-
šumam, 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 pakalpo-
juma līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgša-
nas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība

48. Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu snie-
dzēju slēdz: 

48.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdī-
tājs; 

48.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvok-
ļu īpašumos – dzīvokļa īpašnieks, dzīvojamās mājas 
pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā 
persona, attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vār-
dā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai 
pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav pār-
ņemtas no pašvaldības; 

48.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzī-
vokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kop-
īpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpaš-
niekiem, 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 vār-
dā 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 notekūde-
ņus. 

49. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, Pakal-
pojuma līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu snie-
dzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepie-
ciešamās Pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un 
pievienojot: 

49.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpa-
šuma piederību, ja tas ir attiecināms uz attiecīgo Pa-
kalpojuma 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 lie-
tošanas veidu; 

49.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu 
vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par Pakalpo-
juma līguma slēgšanu; 

49.4. ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota 
fi ziska persona un šis pilnvarojums neizriet no liku-
ma – dokumentu, kas apliecina šīs fi ziskās personas 
tiesības parakstīt Pakalpojuma līgumu; 

49.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai 
shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu un/vai notek-
ūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakal-
pojuma līguma slēdzējam tādas ir; 

49.6. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzī-
vokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) 
lēmumu, gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks 
(daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku 

kopība) ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistē-
mu par saņemtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimnie-
cības pakalpojumiem. 

50. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas ne-
pieciešams Pakalpojuma līguma noslēgšanai, apse-
kot Pakalpojumu lietotāja iekšējos un ārējos ūdens-
apgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos, ka 
iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai 
situācijai un tā ir pietiekama Pakalpojuma līguma no-
slēgšanai.  

51. Pakalpojumu lietotājs pirms Pakalpojuma 
līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju, 
ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražoša-
nas tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos 
defi nētās 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 
nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpojuma 
sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu 
fi ksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēra-
parāta rādījumu fi ksēšanas dokumentu (piemēram, 
rādījumu nodošanas-pieņemšanas aktu), Pakalpoju-
ma līguma slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja pē-
dējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites 
mēraparāta rādījumu. 

53. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Pakal-
pojuma 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 no-
sacījumiem. 

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 Pakalpoju-
mu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mez-
gla izbūvi; 

54.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ie-
vada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis 
atbilst ekspluatācijas prasībām. 

55. Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedū-
ras pārtraukšanas gadījumā, Pakalpojumu sniedzējs 
nosūtītajā rakstveida paziņojumā norāda datumu un 
laiku, kādā tiks pārtraukta ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu 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 līgu-
ma slēdzējam uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida 
paziņojumā norādīto bankas kontu. 

56. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots 1 (vie-
na) mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas. 
Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakal-
pojumu sniedzējs ir saņēmis no Pakalpojuma līguma 
slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Pakalpo-
juma līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai.  

57. Pakalpojuma līgumā papildus citos norma-
tīvajos 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; 
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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 Pa-

kalpojumu sniedzēja sagatavots Tīklu apkalpošanas 
robežu akts, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī 
notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas).  

59. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izraks-
tīto rēķinu Pakalpojumu lietotājam jāiesniedz rakstiski 
10 dienu laikā. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rē-
ķina samaksas pilnā apmērā Pakalpojuma līgumā 
noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pa-
kalpojumu 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 Pakal-
pojumu lietotāju, kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpoju-
mu sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. 
Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pārkā-
pumi Pakalpojuma līguma noteikumos, Pakalpojumu 
sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu 
līdz brīdim, kad Pakalpojumu lietotājs ir novērsis 
konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpoju-
mu sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību un 
termiņiem. 

61. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakal-
pojumu lietotāja iesniegto datu atbilstības pārbaudi, 
nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādīju-
mus par Pakalpojumu lietotājam sniegto ūdenssaim-
niecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konsta-
tēta neatbilstība Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem 
datiem, Pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un 
Pakalpojumu lietotājs veic samaksu atbilstoši faktis-
kajiem rādījumiem.  

62. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumiem, ko tā saņem no Pakalpojumu 
sniedzēja, tās īpašumā vai valdījumā esošajos ne-
kustamajos īpašumos, un šī persona vēlas ar Pakal-
pojumu sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu 
saņemšanu citā īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpil-
des 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 pa-
rādu nokārtošanas kārtību.  

63. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu 
apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uz-
stādīt 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 pu-
sēm par to rakstiski vienojoties. 

65. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas bū-
tiski groza Pakalpojuma līguma noteikumus, Pakalpo-
juma 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 ro-
bežu aktu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo 
Tīklu apkalpošanas robežu aktu un tā oriģināleksem-
plāru nosūta Pakalpojumu lietotājam. Aktuālais Tīklu 
apkalpošanas robežu akts stājas spēkā mēneša laikā, 
skaitot no tā nosūtīšanas dienas Pakalpojumu lieto-

tājam.  
67. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, 

kad: 
67.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz sav-

starpēji 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 snie-
dzējs; 

67.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš un 
pakalpojums netiek izmantots; 

67.5. 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 iz-
beigt Pakalpojuma līgumu un pārtraukt pakalpojuma 
sniegšanu: 

68.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpaš-
niekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs 
iesniegumu Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir ie-
sniedzis, bet Pakalpojumu lietotājs paziņojumu par 
Pakalpojuma līguma izbeigšanu nav iesniedzis; 

68.2. Pakalpojumu lietotājam izbeidzas valdīju-
ma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām 
izrietošus Pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu īpaš-
nieku kopības noteiktajā datumā); 

68.3. ja Pakalpojumu lietotājs ir mainījis Pakal-
pojuma līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas 
mērķi; 

68.4. ja Pakalpojumu lietotājs vairāk kā sešus 
mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis 
informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav in-
formējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelieto-
šanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja raks-
tisko 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, Pa-
kalpojumu lietotājs līgumā norādītajā termiņā veic 
pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības pakalpo-
jumiem, 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: fi ziskām perso-
nām līdz 150 euro, juridiskām personām līdz 1400 
euro. 

72. Noteikumu izpildi kontrolēt ir tiesības Pakal-
pojuma sniedzējam un pašvaldības kārtībniekiem.

73. Sastādīt administratīvos protokolus savas 
kompetences robežās ir tiesības pašvaldības kārtīb-
niekiem.

74.  Administratīvos protokolus izskata pašval-
dības Administratīvā komisija.  

75. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo 
pārkāpējus no noteikumu pildīšanas. 

X Noslēguma jautājumi
76. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. ok-

tobrī. 
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 no-
vada 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 piede-
rības robežai; 

78.3. pakalpojumu sniedzējs slēdz pakalpojumu 
līgumus ar pakalpojumu lietotājiem par ūdenssaim-
niecības pakalpojumu izmantošanu.

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 normatī-
vo aktu regulējumu un šiem noteikumiem. Pretrunu 
konstatēšanas gadījumā, Pakalpojumu lietotājam un 
Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt Pa-
kalpojuma līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz 
Pakalpojuma līguma pārslēgšanai jaunā redakcijā, 
pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu likumā minētie sabiedriskā ūdens-
saimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie 
noteikumi.

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

Maksimāli pieļaujamā piesārņojuma 
koncentrācija Pakalpojumu lietotāja 
notekūdeņos

Nr. 
p.k. Piesārņojošā viela

Maksimāli 
pieļaujamā 

koncentrācija
 (mg/l)

1. Kopējās suspendētās vielas 450  
2. Ķīmiskais skābekļa patēriņš 

(ĶSP)
740

3. Bioķīmiskais skābekļa 
patēriņš (BSP5)

350

4. Kopējais fosfors 23
5. Kopējais slāpeklis 80  
6. Tauki (ekstraģējamās vielas) 30

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

Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei

Nr. 
p.k. Ēku labiekārtotības pakāpe

Viena 
iedzīvotāja 
ūdens 

patēriņš 
diennaktī 

(vidēji 
gadā), l/dn

1. Daudzdzīvokļu ēkas ar 
centralizētu ūdensapgādi, 
kanalizāciju 

150

2. Savrupmājas ar centralizētu 
ūdensapgādi, kanalizāciju (ar 
vannām un dušām)

100

3. Ēkas ar centralizētu 
ūdensapgādi un kanalizāciju 
(bez vannām un dušām)

50

4. Ēkas ar brīvkrāniem ārpus 
ēkas un vietējo kanalizāciju

30
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Eiroparlamenta 
vēlēšanas – 
25. maijā

Kārtējās Eiropas Parlamenta (EP) 
vēlēšanas Latvijā notiks sestdienā, 2019. 
gada 25. maijā. Latvija šajās vēlēšanās ir 
viens vēlēšanu apgabals, un EP no Latvi-
jas būs jāievēl astoņi deputāti.

Tiesības piedalīties EP vēlēšanās ir 
Latvijas pilsoņiem un citu ES dalībvalstu 
pilsoņiem, kuri uzturas mūsu valstī, ir 
reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un 
Latvijas vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos 
vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu dienā jā-
būt vismaz 18 gadus vecam, nepiecie-
šams personu apliecinošs dokuments – 
pase vai personas apliecība. Vēlētāji, kuri 
veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecir-
knī, no 20. maija varēs pieteikt balsošanu 
savā atrašanās vietā. 

Eiropas Parlamenta vēlēšanās vē-
lētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru, un 
katrs vēlētājs vēlēšanām tiek iekļauts 
noteikta iecirkņa vēlētāju sarakstā, kur 
jābalso vēlēšanu dienā. 

Noskaidrot, kurā iecirknī vēlētājs re-
ģistrēts 2019. gada Eiropas Parlamenta 
vēlēšanās, iespējams:

1) paziņojumā, ko vēlētājiem pa pas-
tu uz deklarētās dzīvesvietas adresi Lat-
vijā izsūta Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde (marta beigās);

2) no 2019. gada 16. marta internetā, 
izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes e-pakalpojumu E-pakalpojums 
„Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana”

3) zvanot uz  Centrālās vēlēšanu ko-
misijas uzziņu tālruni 67049999. darba 
dienās no pulksten 8.00 līdz 20.00. 

Varakļānu novadā atrodas trīs vē-
lēšanu iecirkņi:

Varakļānu kultūras nams – 1. 1. 
Maija laukumā 4, Varakļāni; Varakļānu 
nov.;

Stirnienes tautas nams – 2. „Stir-
nienes muiža 2”, Varakļānu pag., Vara-
kļānu nov.;

Murmastienes kultūras centrs, 3. 
Jaunatnes ielā 14, Murmastiene, Mur-
mastienes pag., Varakļānu nov.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks:
20. maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00;
21. maijā no plkst. 9.00 līdz 12.00;
22. maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00 – 
iepriekšējā balsošanas diena
23. maijā no plkst. 9.00 līdz 12.00 – 
iepriekšējā balsošanas diena 
24. maijā no plkst. 10.00 līdz 16.00 – 
iepriekšējā balsošanas diena 

Vēlēšanu dienā, sestdien, 25. mai-
jā iecirkņi strādās no plkst. 7.00 līdz 
20.00.

Tā kā Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
vēlētāju uzskaitei izmanto vēlētāju sa-
rakstus,  tad katram vēlētājam ir jābalso 
savā iecirknī, tajā kura vēlētāju sarakstā 
viņš iekļauts. Pirmoreiz vēlētājiem Iepriek-
šējās balsošanas dienās, tas ir 22., 23., 
24. maijā būs iespēja vēlēt jebkurā citā 
iecirknī Latvijā, izmantojot iecirkņa mai-
ņas e-pakalpojumu. Tomēr, izmantojot 
šo iespēju, jārēķinās ar ilgāku laiku, kas 
būs jāpavada iecirknī, jo, lai nodrošinātu 
principu „viens vēlētājs – viena balss”, 
iecirkņa darbiniekam, pirms vēlēšanu 
materiālu izsniegšanas būs jāsazinās ar 
vēlētāja iecirkni, lai pārliecinātos, ka vēlē-
tājs nav jau nobalsojis.

 Deputātu kandidātu saraksti, priekš-
vēlēšanas programmas pieejamas www.
cvk.lv.

Varakļānu novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja 

A. Ščucka,  tel. 27790015

Stērnīnes draudzes 
kopusvātki 2019

Kapinīku kopūs
8. jūnijs plkst. 12:00 
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Teilānu kopūs
15. jūnijs plkst. 12:00 
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Stērnīnes kopūs
13. jūlijs plkst. 11:00 
sv. Mise bazneicā un kopusvātki

Borkovas draudzes 
kopusvātki 2019

Cauņu kopūs  
6. jūlijs plkst. 12:00

Vacumnīku kopūs 
20. jūlijs plkst. 12:00
Trizelnīku kopūs
20. jūlijs plkst. 13:00
Krīvbērzes kopūs 
27. jūlijs plkst. 12:00 
sv. Mise kapličā un kopusvātki
Borkovas kopūs
3. augusts plkst. 11:00
sv. Mise Borkovas bazneicā un 
kopusvātki
Muižas kopūs  
3. augustā plkst. 15:00

Varakļānu draudzes 
kapos

1. jūnijā DEKŠĀRU kapos 
plkst.14:00
8. jūnijā ELEONORAS – 
IKAUNIEKU kapos plkst.14:00
13. jūlijā L. STRODU kapos 
plkst.14:00
20. jūlijā SĪĻUKALNA kapos 
plkst.14:00
27. jūlijā ŠĶĒĻU kapos 
plkst. 14:00, KLUŠU kapos   
plkst.15:30
3. augustā SILA kapos plkst. 
14:00
10. augustā ASNĪNES kapos 
plkst. 13:00 ĻODĀNU kapos 
plkst. 14:30
17. augustā sv. Mise Varakļānu 
katoļu baznīcā plkst. 13:00
VARAKĻĀNU kapos plkst. 15:00
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Projekts Dzīvo brīvi!
Projekts „Dzīvo brīvi” Varakļānu no-

vada pašvaldībā tika īstenots Izglītības un 
Zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2018. gadam ietva-
ros, tajā ietilpa neformālās izglītības plāna 
izveide Jauniešu centram „Aplis” un ne-
formālās izglītības pilotprojekta realizāci-
ja. Pilotprojektā galvenais uzdevums bija 
jauniešiem parādīt, kā tad īsti darbojas 
neformālā izglītība un galvenais punkts, 
kā caur neformālo izglītību augt, pilnvei-
doties un attīstīties. Tika piedāvāts psiho-
loga seminārs (Inga Gedrima – Rēzekne), 
dejas un kustību meistarklases(Liene Ķin-
ce – Jelgava), mīma meistarklases (Uģis 
Točs – Jelgava), kontakta un 
fokusa meistarklases (Guntis 
Trops – Rīga, bet ar saknēm 
Varakļānos), improvizācijas 
nodarbības (Arturs Gailītis – 
Madona). Visas nodarbības 
tika sagaidītas ar sajūsmu un 
neziņu, ko gan mēs šodien 
jaunu darīsim un iegūsim!

08.05.2019. datums iezī-
mējas ar pēdējās nodarbības 
un izrādes krāsām! Visiem 
straujāk pukstēja sirds – gan 
dalībniekiem, gan apmeklē-
tājiem, kurus mākslinieki bija 
ielūguši! Nevarēja neiztikt bez 
smieklu asarām un sāpošiem 
vaigu muskuļiem. Viss izdevās!

Projekta dalībnieki jautā, 
ko mēs darīsim pēc projekta?  
Uz ko var atbildēt....Varakļānu 
novada jaunieši ir fantastiski, vi-
ņiem ir enerģija, kura vienkārši 

Ik gadu Lubānas nova-
da Meirānu Kalpaka pamat-
skolā tiek rīkots operdziedā-
tājam Jānim Zāberam veltī-
tais zēnu vokālistu konkurss 
„Aiviekstes lakstīgalas”.

Konkursā „Aiviekstes 
lakstīgalas” arī šogad pieda-
lījās Varakļānu novada jau-
nie vokālisti. 2.klases skol-
nieks Romāns Teo Razgalis 
ieguva 3. vietu savā grupā, 
Ernests Ezeriņš saņēma 
Lubānas novada Simpātiju 
balvu, Pateicības par pieda-
līšanos – Nauris Stiprais un 
Roberts Plešs! Puišus kon-
kursam sagatavoja skolotāja 
Teresija Pelša!?

Aiviekstes lakstīgalas

Skolotāja Teresija Pelša ar saviem audzēkņiem.

jāiekustina un jāliek uz āru vārdos, dar-
bos, domās! Mīļie, viss ir jūsu rokās, uz 
turpmāku sadarbību.

Paldies visiem... projekta dalībnie-
kiem, izrādes apmeklētājiem un milzīgs 
paldies pasniedzējiem!!

 Projekta vadītāja A. Ščucka 
un projekta 

koordinatore 
L. Patmalniece-Kondratoviča
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Varakļānu novada pašvaldība 
12.03.2019. ir noslēgusi vienošanos 
ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu 
par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 
8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai” 
ieviešanu Varakļānu novada skolās – 
Murmastienes pamatskolā un Varakļānu 
vidusskolā. Projekta mērķgrupa: skolēni 
no 5. līdz 12. klasei

Projekta tiek īstenots  lai mazinātu to 
bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc 

PuMPuRS Varakļānu novada skolās
Izglītības 
kvalitātes 
valsts 
dienests

Varakļānu novada pašvaldība izslu-
dina PuMPuRS atklātu projektu konkursu 
„PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUK-
ŠANAS RISKA JAUNIEŠU IESAISTE 
JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS”, 
Eiropas Savienības fondu darbības prog-
rammas „Izaugsme un nodarbinātībā” 
8.3.4. specifi skā atbalsta mērķa „Sama-
zināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 
īstenojot preventīvus un intervences pa-
sākumus” projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
„Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtrauk-
šanas samazināšanai” ietvaros.

Projekta iesniedzējs var būt: jaunat-
nes organizācija, biedrība vai nodibinā-
jums, kas veic darbu ar jaunatni;  jaunat-

DIEVKALPOJUMU 
KĀRTĪBA 2019. GADA 

JŪNIJĀ
VARAKĻĀNU KATOĻU 

BAZNĪCĀ
2. jūnijā VII LIELDIENU – 
ADORĀCIJAS SVĒTDIENA
sv. Mise plkst.  9:00 un 11:00 

6. jūnijā plkst. 17:00 svētā stunda, sv. 
Mise plkst.18:00

7. jūnijā – pirmā mēneša piektdiena
plkst. 8:00 – Vissvētāka Sakramenta 
adorācija, Vissv. Jēzus Sirds 
godināšana
plkst. 9:00 – sv. Mise

9. jūnijā – SVĒTĀ GARA 
NOSŪTĪŠANAS SVĒTKI
sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00
(Par himnas „Nāc Svētais Gars” 
publisku dziedāšanu vai recitēšanu 
var saņemt pilnas atlaidas) 

16. jūnijā VISSVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS 
SVĒTKI
sv. Mise plkst. 9:00 un 11:00

20. jūnijā KRISTUS VISSVĒTĀS 
MIESAS UN ASIŅU SVĒTKI
sv. Mise plkst. 11:00 un 18:00 (bērnu 
un lauku zāļu svētīšana)

23. jūnijā Parastā liturģiskā laikposma 
XII svētdiena. Svētā Aloīza atlaidas. 
sv. Mise plkst.  9:00 un 11:00 (Sv. Misi 
vadīs jaunais priesteris)  Euharistiskā 
procesija. 

24. jūnijā Sv. Jāņa Kristītāja 
dzimšanas svētki
sv. Mise plkst. 18:00

28. jūnijā Vissv. Jēzus Sirds svētki
plkst. 18:00 – sv. Mise (par 
uzupurēšanas aktu Vissv. Jēzus Sirdij 
pilnas atlaidas)

29. jūnijā Sv. Apustuļa Pētera un 
Pāvila svētki
sv. Mise plkst.  9:00 un 11:00 

Jūnija svētdienās sv. Mise plkst.  9:00 
un 11:00
Darba dienu svētā Mise – no 
pirmdienas līdz piektdienai plkst. 
18:00, sestdienās plkst. 8:00. Jūnijā 
katru dienu Vissv. Jēzus Sirds 
pagodināšana

PuMPuRS Jaunatnes iniciatīvu 
projektu konkurss!

nes organizācija, biedrība vai nodibinā-
jums, kas veic darbu ar jaunatni, sadarbī-
bā ar jauniešu iniciatīvu grupu. 

Projekta iesniegšanas termiņš – 
2019. gada 3. jūnijs, Varakļānu novada 
pašvaldībā, Rīgas ielā 13, Varakļānos, 
LV-4838 vai kā elektronisku dokumentu 
uz epastu: varaklani@varaklani.lv

Informācija – Aija Ščucka,  tālr. 
27790015,  e-pasts: aija.scucka@va-
raklani.lv, Varakļānu novada pašvaldība 
Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu no-
vads, LV-4838, 216. kabinets. Konsultā-
cijas lūdzu iepriekš pieteikt pa telefonu.

Vairāk informācijas: www.varaklani.
lv, www.pumpurs.lv.

mācības un nepabeidz skolu. Projekts 
veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas 
veidošanu starp pašvaldību, skolu, peda-
gogiem un vecākiem, lai laikus identifi cē-
tu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt 
mācības un sniegtu viņiem personalizētu 
atbalstu. 

Projekts tiks īstenots līdz 2022. gada 
decembrim.

 
A. Ščucka,

Projekta vadītāja
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Vakars par 
skolas godu

Ja tā padomā, tad skolu mūsu 
iztēlē var salīdzināt ar tik daudzām 
garšīgām, neparastām un pārstei-
dzošām lietām.

 Pats svarīgākais skolā ir mācī-
bu priekšmets, – vienam interesants, 
citam – vienaldzīgs. Mēs visi mācību 
stundās sākam veidot ierakstus savā 
cietajā diskā. Noderēs – nenoderēs? 
Vajadzēs – nevajadzēs? Mēs to nezi-
nām. Šodien atbildes nav. Mūsu do-
mas veido Lielo Varakļānu vidussko-
las mācību priekšmetu  krāsu, garšu 
un sajūtu savdabīgo gleznu.

 ... latviešu, krievu un angļu va-
lodai ir dažādas garšas nianses.

...literatūras stundās izbaudu 
jaunas, tikko atvērtas grāmatas 
smaržu, lasot  sajūtu piedzīvojuma 
un spriedzes garšu, bet tai pašā 
laikā pavasarī šo stundu gribas no-
bastot.

..bet matemātika garšo kā 
saldskāba konfekte un kā jau 
saldskāba: sākumā jūt tikai tās 
skābo garšu, bet tad, kad esi ticis 
līdz kodolam, var sajust saldo garšu, 
kas jūtama pēc labi padarīta darba.

... ķīmijā jūtu īpašās „atmosfē-
ras” aromātu. Saplūstot defi nīcijām 
un formulām, rodas kliedziens, bet 
dažreiz tas pārvēršas pazīstamā 
melodijā.

....bet mūzikā, dziedot latviešu 
tautas dziesmas, es sajūtu  liepzie-
du un  medus smaržu un svētku tu-
vošanos.

....sports garšo pēc āboliem un 
tam ir  uzvaras krāsa, bet kādam 
sports ir kā pūķis, kas rada galvas-
sāpes.

 Tā paiet mūsu ikdiena:  skolē-
nu sarunas, skolotāju steidzīgie soļi, 
aizrādījumi, smiekli, sačukstēšanās 
un varbūt, ja palaimējas – klusums.

Katrā mācību priekšmetā ir gan 
pozitīva, gan negatīva noskaņa. Sē-
žot skolas solā, mēs sajaucam tās 
kopā un radām savu krāsu un emo-
ciju paleti.

Mēs kļūstam par mākslinie-
kiem un katram ir iespēja izvēlēties: 
skumjas vai domātprieks, dusmas 
vai iedvesma, nogaidīšana vai izai-
cinājums.

Skolēnu izjūtas apkopoja 
A. Kazāka

Pasākuma Eiropas diena Latvijā – 2019, aktivitātes „Atpakaļ uz skolu” ietvaros, 
26. aprīlī skolā viesojās Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas 
jautājumos un  Varakļānu vidusskolas absolvents  Aivarus Groza.

Skolēni uzzināja par Eiropas lietu ekspertu  ikdienas darbu ES institūcijās, valsts 
pārvaldē un pašvaldības iestādēs. Tikšanās laikā jaunieši uzzināja arī par savām iespē-
jām Eiropā.

Foto: Aivars Groza

Atpakaļ uz skolu
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Lai tas laiks, kas aizgājis,
Nav par velti pazudis.
 /G. F. Stenders/

Martā tautas namā kuplā 
pulkā tikāmies uz ierasto Jezupa 
dienas vakarēšanu ar Dekšāru 
un Murmastienes teātru kolektī-
viem, Stirnienes dziedošajiem vī-
riem un folkloras ansambli „Dyr-
byni” no Daugavpils novada. 
Komunistiskā terora 70. gada-
dienā nožēlā un patiesā sirsnībā 
vērāmies baisajos 1949. gada 
25. marta notikumos. Paldies par 
sadarbību Varakļānu vidusskolai 
un Murmastienes pamatskolai, 
Jēkabpils zemessardzes batal-
jona vīriem, īpašs paldies par 
kodolīgo un izsmeļošo ieskatu 
tumšākajās tautas likteņstāstu 
lappusēs skolotājam Imantam 
Drāmatniekam, par apkaimes 
izvesto ļaužu atmiņu lasījumiem 
– Rihardam Pastaram, Reinim 
Zepam, Ērikam Ikauniekam un 
Rinaldam Mozulam. Gavēņa 
laikā savus tuviniekus un visus 
mūžībā aizgājušos pieminējām 
ar kopīgu psalmu dziedāšanu. 
Ar dievkalpojumu un literāri mu-
zikālu atmiņu pēcpusdienu at-
cerējāmies dzejnieces Paulīnes 
Zalānes aiziešanas gadadienu, 
piedalījās priesteris dr. Andris 
Priede, dzejnieces radi, draugi, 
studenti. Dalījāmies atmiņās, 
skanēja dzeja un dziesmas ar 
P. Zalānes tekstiem, ko kompo-
nējis Andris Vīksna. 

13. aprīlī tikāmies gan diev-
namā, gan vēlāk tautas namā, 
lai atcerētos bīskapa Boļeslava 
Sloskāna piedzimšanu debesīm. 
Stirnienē ieradās svētceļnieku 
grupas no Saldus, Liepājas, 
Rīgas. Krustaceļu ar bīskapa 
Sloskāna apcerēm un sv. Misi, 
kurā piedalījās priesteri V. Pet-
rovskis, A. Kravalis, G. Bezdelīga 
un K. Oliņš, to translēja Radio 
Marija un cilvēki kopīgi vienojās 
lūgšanās gan Latvijā, gan vairāk 
nekā desmit valstīs pasaulē. Tā-
pat izskanēja liecības un jaunā-
kā informācija par beatifi kācijas 
virzību. Ar interesantiem faktiem 
par bīskapa dzīvi iepazīstināja 
doktorante Da Golubecka. Bīs-
kapa Sloskāna fonda vadītāja 
Inese Švekle pastāstīja par bīs-
kapa Sloskāna fonda darbību.

Vēl viens pavasaris Stirnienē
Nodibinājums  „Bīskapa 

Boļeslava Sloskāna garīgā un 
kultūrvēsturiskā mantojuma at-
jaunošanas un saglabāšanas 
fonds” dibināts 2013. gada sā-
kumā un tā mērķis ir godināmā 
bīskapa garīgā un kultūrvēs-
turiskā mantojuma saglabā-
šana un atjaunošana; bērnu 
un jauniešu garīgās izglītības 
atbalstīšana; garīgās literatū-
ras autoru un izdevējdarbības 
atbalstīšana; trūcīgo un sociāli 
mazaizsargāto personu grupu 
sociālās labklājības celšana. 
Fonda dibinātāji ir priesteri 
Andris Marija Jerumanis, And-
ris Kravalis un Ilmārs Kravalis.

Nodibinājums ir realizējis 
dažādus projektus, kas iegu-
vuši rezonansi arī plašākā sa-
biedrībā. 

Godinot bīskapa Boļesla-
va Sloskāna piemiņu, viņa 
120. gadadienas pasākumu 
ietvaros, Rīgā, 2013. gada 
3. oktobrī tika atklāta „Bīska-
pa Boļeslava Sloskāna” iela.
Organizēti Bīskapa Boļeslava 
Sloskāna 120. un 125. dzim-
šanas dienu pasākumi Rē-
zeknes – Aglonas un Rīgas 
arhidiecēzēs. Fonds sekmējis 
kristīgo grāmatu un fi lmu iz-
došanu, tai skaitā godināmā 
bīskapa Boļeslava Sloskāna 
piemiņai. Izveidots arī muzejs 
– piemiņas istaba  bīskapam 
B. Sloskānam, Rīgā, O. Vācie-
ša ielā 6, kā arī „Svētās Ģime-
nes Mājā" Sakrālo lietu muzejā 
īpašs stends.

Kopš 2015. gada fonds 
iesaistījies bāreņu jautājumu 
risināšanā, organizējot pasā-
kumus projekta  „Kampaņa 
„Katram bērnam sava ģimene” 
ietvaros.   Projekta mērķis ir 
uzrunāt un skaidrot kristīgajās 
draudzēs esošām ģimenēm 
un citiem interesentiem, ka 
institucionālā vide nav labvēlī-
ga bērna pilnvērtīgai attīstībai, 
aicināt ģimenes iesaistīties au-
džuvecāku kustībā, kļūstot par 
audžuģimenēm, mentoriem, 
adoptētājiem, aizbilņiem. Tiek 
organizēti semināri, izveidota 
mentoru kustība bērnu nama 
bērnu atbalstam. Ar fonda 
līdzdarbību ir popularizēta arī 
Bāreņu svētdienas svinēšana 
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kristīgajās draudzēs, kas notiek katru 
gadu pirmajā novembra svētdienā.  

Ar skaistiem un svētīgiem dievkalpo-
jumiem aizvadīta Klusā nedēļa un Lieldie-
nas. Pateicamies par krāšņajiem ziediem 
rotājumiem baznīcai Bračku ģimenei 
– Antonam Bračkam un Vijai Dangai, kā 
arī Marijai Pastarei un draudzes cilvēkiem 
par ieguldīto darbu. Viena no šā gada 
skaistākajām dāvanām Latgalei – kopīgi 
ar Rēzeknes kamerorķestri mūsu novad-
nieču Ilzes Grēveles un Agneses Urkas 
atskaņotais brīnišķīgais J. B. Pergolēzi 
skaņdarbs „Stabat Mater”. No sirds prie-
cājamies par Ilzi un Agnesi, lepojamies 
ar divām izcilām mūziķēm un varam vien 
vēlēties, lai katrs no mums – vecākiem un 
pedagogiem, par saviem bērniem raudā-
tu vien prieka asaras – kā Klusās Sestdie-
nas koncertā Rēzeknē.

Godam Varakļānu novadu izceļoja iz-
stāde „Stirnienes simts cimdu pāri”, kurā 
kopumā bija vairāk nekā 400 Stirnienes 
apkaimes rokdarbnieču gādātie cimdu 
pāri. Daļa no šo cimdu adītājām mustu-
ro mežģīnes eņģeļu tērpiem, tādēļ īpašs 
paldies tuviniekiem, kuri uzticēja izstādei 
ģimenes relikvijas un piemiņas lietas. 
Paldies Veronikai Ozoliņai, Annai Veipai, 
Mariannai Geidukai, Gruduļu ģimenei, 
Marijai Pastarei (Aizkalniešos), Marijai 
Pastarei (Teilānos), Annai Justei, Monikai 
Klušai, Antoņinas Vēveres tuviniekiem, 
Antoņinai Teilānei, Antoņinai Bernānei, 
Regīnai Namatēvai, Guntai Eidukai, Zitai 
Eidukai, Veronikas Babres piederīgajiem,  
Olitai Sēbriņai, Marijai Stafeckai, Teklas 
Kassalietes tuviniekiem, Marijai Vaļkai, 
Annai Eidukai, Veltai Onufrijevai, Biru-
tai Pekstiņai, Antoņinai Justei, Veronikai 
Krasovskai, Veronikai Vaivodei, Bračku 
ģimenei, Lidijai Vulānei, Anitai Petrovskai, 
Emīlijai Stafeckai, Annai Erdmanei, Vero-
nikai Prikulei, Marijai Greislei, Annai Mes-
terei, Inetai Dambiniecei, Marijai Zalānei.

Lielajā Talkā Stirnienes kapos un 
senkapu teritorijā piedalījās 26 talkotāji, 
par uzmanību un gādību paldies Lidijai 
Vulānei, Lolitai Eriņai, Emīlijai Stafeckai. 

Šis pavasaris bijis ražens labu darbu 
un ieguldīto pūļu svērējs. Raugāmies ap-
kaimes jaunajā paaudzē, priecājamies un 
sveicam mūsu kora dziedātāju Aināru Ki-
serovski ar iegūto 1. vietu vecākajā grupā 
zēnu vokālistu konkursā „Aiviekstes lak-
stīgalas”, pedagoģe Danute Kārkliniece. 
Lepojamies ar Ediju Strušeli par izcīnīto 
3. vietu VI Starptautiskajā klavierspēles 
audzēkņu konkursā Liepājā, pedagoģe 
Romualda Dāvida. Atzinību X Starptau-
tiskajā Jauno mūziķu konkursā „VIVA LA 
MUSICA” Daugavpilī izcīnīja Gunta Greis-
le, pedagoģe Ingrīda Balode.

4. maijā Stirnienes garīgās mūzikas 
koris „Reversium” un Rīgas sv. Marijas 
Magdalēnas draudzes koris muzicēja 

jaunā bīskapa Andra Kravaļa ordinācijas 
dievkalpojumā Rīgas Domā, diriģenti Ilze 
Grēvele un Jānis Gruduls, pie ērģelem 
Digna Markule, solisti Gunta Greisle un 
Juris Vizbulis. Par atbalstu braucienam 
paldies Dainai Pelšai, Sērmū ģimenei, 

Jānim Mozgam un Edgaram Kokaram, 
par gardumiem – Marijai Strodei un Ine-
sei Urkai!

Esam priecīgi un pateicīgi par mež-
sarga Elmāra Gruduļa iniciatīvu un Mur-
mastienes skolas foršāko bērnu un sko-
lotāju atsaucību, lai palīdzētu iestādīt un 
atjaunot Stirnienes draudzes mežu. Pal-
dies!

Tautas namā aplūkojama Daiņa Ozo-
liņa gleznu izstāde.

Varakļānu novada svētkus 26. maijā 
12.00 iesāksim Stirnienes baznīcā ar ga-
rīgās mūzikas koncertu un dievkalpoju-
mu. Koncertā piedalīsies Rēzeknes mūzi-
kas vidusskolas audzēkņi, soliste Gunta 
Greisle.

7. jūnijā koris „Reversium” piedalī-
sies Baznīcu nakts koncertā Kārsavas 
katoļu baznīcā.

Prieku un svētību dzīvei un darbiem 
vēlot,

 Stirnienes Ieva
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4. maija vēlā pēcpusdienā Rī-
gas Domā noslēdzās dievkalpo-
jums, kura laikā par Rīgas arhidie-
cēzes palīgbīskapu tika konsekrēts 
priesteris Andris Kravalis. Dievkal-
pojumā piedalījās bīskapi, priesteri, 
A. Kravaļa ģimenes locekļi, ticīgie, 
kā arī dažādu konfesiju un arī val-
dības pārstāvji. Pēc svinīgās Svētās 
Mises jauniesvētītais palīgbīskaps 
pateicās saviem tuviniekiem, Dzī-
vības Mātes institūtam, kurā guvis 
formāciju un kura loceklis viņš ir, kā 
arī visiem citiem klātesošajiem par 
klātbūtni tik svarīgajā brīdī.

A. Kravalis sacīja, ka šajā brīdī 
jūtoties kā lielā ģimenē, īpaši arī tādēļ, 
ka dievkalpojumā piedalījās citu kristīgo 
konfesiju pārstāvji un vadītāji, kas „palīdz 
atklāt man Dieva ģimeni arī ārpus manas 
konfesijas, savas tradīcijas. Tāpat jaunais 
bīskaps pateicās Reimas diecēzes arhi-
bīskapam, kas iesvētīja viņu par diakonu, 
tagadējam kardinālam Jānim Pujatam, 
kas viņu iesvētīja par priesteri, kā arī Rī-
gas arhibīskapam metropolītam Zbigņe-
vam Stankevičam „par viņa izrādīto uzti-
cību, cieņu un iespēju būt viņam blakus 
un kalpot Dievam, arī mācoties no viņa 
parauga”.

Savas uzrunas noslēgumā A. Krava-
lis sacīja: „Šodien ir svētki. Īpašā veidā tie 
ir mūsu zemes un tautas atgūtās neatka-
rības svētki. Un tāpēc šeit un tagad būtu 
attiecīga valsts himna, kas ir kā mūsu 

Ar pateicības vārdiem un himnu noslēdzies
Andra Kravaļa konsekrācijas dievkalpojums

tautas lūgšana un pateicība [...] Bīskapa 
aicinājums ir visciešākā veidā saistīts ar 
kalpošanu, ar Dieva tautas mīlestību, kā 
Svētais tēvs to savā bullā atgādināja. Pa-
līdziet man īstenot šo kalpošanu. Un ta-
gad kopīgi lūgsim mūsu lūgšanu, mūsu 
himnu!”

Svinību noslēgumā ikviens klāteso-
šais tika aicināts uz Doma dārzu, kur 
varēja personīgi sveikt A. Kravali, kā arī 
saņemt mazas piemiņas dāvaniņas – at-
tēlu ar Dievmāti, kuru papildināja bīskapa 
vēlējums un moto, kā arī nelielu dāvanu 
no Provansas, kur A. Kravalis ir guvis for-
māciju, - lavandas sainīti ar pamudināju-
ma vārdiem no Svētajiem Rakstiem.

Kā savu bīskapa moto A. Kravalis ir 
izvēlējies vārdus no Apustuļu darbiem: 
„Dieva žēlastībai atdevies.”(Apd 15, 40) 

Savukārt viņa izvēlētais ģerbonis 
atgādina Karmela kalnu, kurā at-
rodas Dzīvības Mātes krusts, balo-
dis, kā arī Dievmātes vārda pirmais 
burts „M”. Ģerboņa vidū uz sarka-
na fona, kas atgādina Latvijas ka-
roga krāsu, uz grāmatas ar septi-
ņiem zīmogiem ir Lieldienu Jērs.

A. Kravalis ir dzimis 1967. 
gada 11. jūnijā, uzaudzis piecu 
bērnu ģimenē. Rēzeknes Mūzikas 
koledžā ieguva profesionālās iz-
glītības diplomu muzikālajā peda-
goģijā. 1989. gadā sāka mācības 
Rīgas Metropolijas Garīgajā semi-
nārā, bet pēc tam studēja Pontifi -

kālās Teoloģijas fakultātes „Teresianum” 
afi liētajā Teoloģijas institūtā „Studium No-
tre Dame de Vie” Francijā, iegūstot baka-
laura un licenciāta grādu teoloģijā. 1999. 
gadā viņš ordinēts par priesteri.

Kā priesteris kalpojis dažādās drau-
dzēs Latvijā un Francijā, bijis atbildīgais 
par jauniešu darbu, Rīgas Katoļu ģimnā-
zijas kapelāns, Mazā semināra prefekts, 
Rīgas Metropolijas Garīgā semināra ga-
rīgais tēvs. Viņš ir docētājs Rīgas Aug-
stākajā reliģijas zinātņu institūtā un Rīgas 
Teoloģijas institūtā. Kopš 2010. gada 
kalpo Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas 
draudzē. No 2014. gada bija Rīgas arhi-
diecēzes ģenerālvikārs.

 

/Pēc katolis.lv materiāliem/

19. maijā  plkst. 13:00 sv. Mise
26. maijā plkst. 12:00 goreigōs 
mūzikas koncerts 
plkst. 13:00 sv. Mise, aizlyugums par 
Varakļōnu nūvodu
30. maijā plkst. 13:00 sv. Mise, Kunga 
Debesskōpšonas svātki
2. jūnijs plkst. 13:00 sv. Mise 
4. jūnijs plkst. 10:30 sv. Mise 
pansionātā
8. jūnijs plkst. 12:00 sv. Mise un 
kopusvātki Kapinīku kopūs
9. jūnijs plkst. 13:00 sv. Mise, 
Vosorassvātki
15. jūnijs plkst. 12:00 sv. Mise un 
kopusvātki Teilānu kopūs
16. jūnijs plkst. 13:00 sv. Mise, Vsv. 

BAZNĪCU NAKTS PROGRAMMA 
Varakļānu Romas katoļu draudzes

Sv. Viktora kapelā
07.06.2019.

20:00 – sv. Mise, kurā piedalīsies 
amsamblis no Daugaupils Vissvētās Jēzus 
Sirds draudzes un kustības „Pro Sanctitate” 
apustuliskās oblātes (konsekrētās māsas) 
Liliane Bertrand un Rita Refalo,kā arī citi 
kustības dalībnieki;
21.00 – garīgo dziesmu koncerts 
amsambļa izpildījumā
21:30 – prezentācija „Kas ir kustība 
„Pro Sanctitate?” 
22:00 – „Pro Sanctitate” un citu muzicējošo 
jauniešu 
garīgās mūzikas koncerts „Tu esi gaidīts”
Baznīcas nakts pasākuma laikā būs iespēja 
tikties ar priesteri
23:00 – 24:00 grāfu Borhu kapeņu 
apmeklējums.

Stērnīnes draudzē maijā un jūnijā
Dīvmōtes mēnesī maijā īpaši sakūpit sādžu krystus un, kur īspējams, 

tur pulcejitēs uz lyugšonom un maija dzīdōjumim.

Trejadeibas svātki, 
draudzē procesija, gūdynojūt sv. 
Ontonu 
20. jūnijs plkst. 13.00 Vsv. Sakramenta 
svātki
23. jūnijs plkst. 13:00 sv. Mise, 
procesija ar 4 Evaņģēlijim, bārnu un 
lauku zōļu svēteišona
29. jūnijs plkst. 13:00 sv. Mise, sv. 
Pītera un sv. Pōvula svātki
30. jūnijs plkst. 13:00 sv. Mise

Lyudzu aicinojit prīsteri pi slimnīkim un 
godūs vacajim, kuri navar apmeklēt 
bazneicu un pījimt svātūs Sakramentus. 
Paļdis, pr. Viktors Petrovskis, 
28277839.
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Dekšāru pamatskolas 110 gadu jubileja

Apkārt lauki un apkārt āres –
Vidū saliņa gaismas.
Saulainā skola manās Dekšārēs –
Bērnības sapņu zeme.

Šā gada 3. maijā Dekšāru pamat-
skola svinēja savas skolas 110 gadu ju-
bileju. Koncerta programmu kuplināja ne 
tikai esošie skolas bērni, bet arī skolas 
absolventi, kuri ar savām dziesmām un 
skaņdarbiem pieskandināja visas skolas 
telpas. Pasākuma laikā tika piedāvāta 
iespēja savas atmiņas iemūžināt arī foto, 

Valsts policijas 
informācija

Laiks posmā no 2019. gada         
1. marta līdz 16. aprīlim Varakļānu 
novadā saņemta informācija par 48 
gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies 
pēc palīdzības policijā vai konstatēts, 
ka noticis noziedzīgs nodarījums. Va-
rakļānu novadā, minētajā laika pos-
mā, reģistrēti 12 kūlas ugunsgrēki, 5 
nodarījumi pret sabiedrisko kārtību, 
5 nodarījumi pret personas dzīvību 
un veselību, 5 nodarījumi pret satik-
smes drošību.

Varakļānu novadā, laika posmā 
no 1. marta līdz 16. aprīlim reģistrē-
ti 12 kūlas dedzināšanas gadījumi. 
Kūlas dedzināšana ir aizliegta, turklāt 
tā ir arī bīstama gan īpašumam, gan 
apkārtējiem, jo šādu degšanu ir grū-
ti kontrolēt un tā var strauji pāraugt 
nozīmīgā ugunsnelaimē ar bēdīgām 
sekā. Policijas atgādina, ka par kūlas 
dedzināšanu uzliek naudas sodu fi zis-
kajām personām no 280 līdz 700 EUR. 
To nosaka Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 179. pants „Ugunsdrošības 
prasību pārkāpšana”.

3. aprīlī pulksten 19:48 Varakļānu 
novadā Varakļānu pagastā tika aptu-
rēts kāds automašīnas „Audi” vadītājs. 
Tika konstatēts, ka vīrietis bija alkohola 
reibumā un transportlīdzekli vadīja bez 
jebkāda veida vadīšanas tiesībām. Mi-
nimālā alkohola koncentrācija izelpā 
– 2,42  promiles. Noformēts adminis-
tratīvā pārkāpuma protokols.

Aicinām autovadītājus izturēties 
atbildīgi gan pret savu, gan apkārtējo 
drošību un nesēsties pie stūres pēc 
alkohola lietošanas, kā arī atturēt no 
šāda soļa speršanas savus draugus 
un tuviniekus.

19. martā pulksten 15:20, Vara-
kļānu novadā, Varakļānu pagastā, 
autoceļa Jēkabpils – Rēzekne – Lu-
dza – Krievijas robeža (Terehova) 58. 
kilometrā automašīnas „Audi” vadītājs 
nepalaida pa galveno ceļu braucošo 
„Volvo” automašīnu, kā rezultātā noti-
ka sadursme. Ceļu satiksmes negadī-
jumā cieta sešas personas, nogādātas 
medicīnas iestādē. Policijā par notiku-
šo uzsākts kriminālprocess, skaidro 
notikušā apstākļus.

6. aprīlī pulksten 20:49 Varakļānu 
novadā, Varakļāni, kādā dārza mājā 
konstatēts, ka atlaužot ieejas durvis, ie-
kļūts īpašumā, no kura nozagts kvadra-
cikls un uzgriežņu atslēgas komplekts. 
Materiālie zaudējumi 357 eiro. Policija 
skaidro notikušā apstākļus.

Informāciju sagatavoja:
Zane Vaskāne

ko piedāvāja kompānija „Berga foto”.
Tika reģistrēti 114 absolventi, kuri 

šogad apmeklēja Dekšāru pamatskolu. 
Pasākuma laikā viņi dalījās atmiņās par 
skolu, skolas laikiem, teica labus vārdus 
un vēlējumus. Protams, neiztikām bez 
skaļiem smiekliem, čalām un dejām.

Mīļš paldies visiem, kuri atrada ie-
spēju apciemot skolu, dalīties atmiņās un 
vienkārši kopā būt! Gaidīsim jūs ciemos 
atkal!

I. Valeniece

Lielajai talkai Varakļānu 
novadā bija pieteiktas 3 tal-
košanas vietas. Tas gan ne-
nozīmē, ka netika sakoptas 
citas teritorijas, talkotāji čakli 
strādāja Stirnienē, Murmastie-
nē jau pirms Lieldienām tika 
sakopta Martas birzs, notika 
talka pie Ļovānu dīķa.

Pašvaldības organizētā 
talka notika pils parkā un es-
trādē, tika sakārtoti parka ce-
liņi, krāsota estrāde, grābtas 
lapas. Ceļa posmā Varakļāni – 
Tiltagals tika novākti atkritumi 
un sakārtotas ceļmalas Ilzes 
Biksānes vadībā. Pensionāru 
biedrība „Pīlādzītis” organi-
zēja talku pie Viktora kapelas. 
Kopumā talkā piedalījās vai-
rāk kā 70 talkotāju. Paldies atsaucīgajiem novada patriotiem! 

Talkojot un kārtojot  teritorijas, bijām dalītās emocijās – no vienas puses, jā, terito-
rijas jāsakārto, atkritumi jāsavāc, no otras puses – ja atkritumi netiktu izmesti, estrādi 
neapgānītu, tad šis darbs nebūtu jādara. Vai nav pienācis laiks pašiem gādāt par savu 
apkārtni? Nekārtības vairo patērētāji, kurus paši neaudzinām. Varbūt pašiem „dižajiem 
krāsotājiem” arī vajadzētu likt sakārtot savus „varoņdarbus".

Cienīsim un godāsim sevi, savas mājas, savu novadu!
A. Jaunzeme, teksts un foto

Lielā talka 2019

Talkotāji pie sv. Viktora kapelas.
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 Ar šādu lūgumu vērsās pie manis 
skolēni krievu valodas stundās, kad sa-
jūsmināta stāstīju par Pēterburgas neat-
kārtojamo skaistumu un kultūras apska-
tes objektu krāšņumu. Nolēmu – man tas 
jāizdara!

Pateicoties Varakļānu pilsētas domes 
un īpaši priekšsēdētāja Māra Justa atbals-
tam, tika veikti organizatoriskie priekšdar-
bi brauciena realizācijai. Viegli tas nebija, 
jo jāatrod skola, kas būtu gatava uzrakstīt 
ielūgumu un pieņemt mūs. Rakstīju vai-
rākām Pēterburgas skolām, taču neviena 
neatsaucās. Tad nāca palīgā Pēterburgas 
gide Tatjana, kas sarunāja Pēterburgas 
511. vidusskolu. Tā tapa ielūgums, visa 
nepieciešamā dokumentācija vīzām. 
Skolēnu un viņu vecāku atbildības sajūta, 
atsaucība, pacietība palīdzēja sakārtot vi-
sas birokrātiskās prasības.

Tā 2. maija vakarā 38 skolēni 6 pieau-
gušo vadībā devās ceļā. Latvijas – Krie-
vijas robežas šķērsošana, naudas maiņa 
radīja satraukumu, jo ļoti daudziem tāds 
piedzīvojums bija pirmo reizi.

No rīta bijām jau Pēterburgā. Tā sa-
gaidīja ar aukstu un vējainu laiku, tomēr 
tas netraucēja mūs apskatīt pilsētu un 
krāšņo Īzaka katedrāli. Pirmajā dienā jau 
izbaudījām metro braucienu. Tas bija sa-
traucoši, jo cilvēku lielais daudzums un 
intensitāte varēja radīt apjukumu un kāds 
no skolēniem varēja pazust, taču tas ne-
notika! 

Nākošās dienas arī bija piesātinātas 
ar dažādu kultūras objektu apskati. Sla-
venākais – Ermitāža. Protams, pusotras 
stundas laikā paspējām apskatīt tikai 
mazu daļu no mākslas darbiem. Interesi 
izraisīja Rembranta „Danaja”, par kuru 
gide stāstīja saistībā ar Latviju. Skolēni 
bija izbrīnīti, ka visi mākslas darbi ir ori-
ģināli.

Aizraujošs bija arī brauciens ar kuģi 
pa pilsētas kanāliem un Ņevas upi. Gran-
diozās vēsturiskās celtnes, vietas, kas 
saistītas ar slaveniem komponistiem, 
rakstniekiem un politiķiem – to visu mēs 
varējām redzēt. Bija īsta vēstures stunda!

Pirms katedrāles „Spas-na Krovi’’ 
apmeklējuma, kuras sienas gleznojumi 
darināti mozaīkas tehnikā, mūsu bērniem 
bija piedāvāta meistarklase mozaīku vei-
došanā. Jāsaka, dažam labam tiešām  
sanāca īsts mākslas darbs,  un tos viņi 
varēja ņemt līdzi kā piemiņas suvenīru no 
brauciena.

Un kur nu vēl Pēterhofa ar strūklakām, 
dārziem un zeltu! Diena bija saulaina, un 
visa apkārtne mirdzēja un laistījās! 

Pēdējā dienā, 6. maijā, ieradāmies  
Pēterburgas skolā. Bijām pārsteigti par 
laipno un sirsnīgo uzņemšanu. Tika pa-
rādīta skola, kopā ar krievu skolēniem 

Skolotāj, aizvediet mūs uz Pēterburgu!

novadīta mācību stunda un spēlētas spē-
les. Bērni ātri sadraudzējās un nodibināja 
kontaktus sociālajos tīklos. Žēl, ka laika 
mums pietrūka pakavēties tur ilgāk, jo 
bija jādodas mājās.

Domāju, ka  brauciens bija izdevies 
un motivējošs apgūt  valodu. Bija skolēni, 
kas lepojās ar savām valodas zināšanām 
un spēja sazināties ar cilvēkiem viņu va-
lodā. Protams, arī kultūrizglītojošā joma  
ir pieminēšanas vērta, jo daudzas vietas 
un celtnes šajā pilsētā ir unikālas.

Paldies skolēniem, kuri šajās sa-
springtajās un notikumiem bagātajās 
dienās nesūdzējās par nogurumu, bija 
disciplinēti un ieinteresējoši, ko atzīmēja 
arī mūsu gide. Malači! Mēs atstājām labu 
iespaidu. Paldies skolotājām par palīdzī-
bu!

Pateicamies arī mūsu šoferīšiem – 
Mārim Justam un Pēterim Pauniņam par 
izturību un nenogurdinātību!

    
Skolotāja Inese Prusakova
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Uz Baltā galdauta svētkiem 4. maija 
rītā Varakļānu novada ļaudis aicināja kul-
tūras nama folkloras kopa Agneses Solo-
zemnieces vadībā. Skaistās, aizkustino-
šās dziesmas par Latviju tika izdziedātas 
novada muzejā, Stirnienes veco ļaužu 
pansionātā un Murmastienes Kultūras 
centrā. Iedzīvotājus svētkos sveica depu-
tāte Dina Inķēna.

Baltā galdauta svētki

Viegli vējā šūpojas koku zari, aiz tiem 
paslēpusies dzeltena saule – Murmastie-
nes pamatskola.

Skola mūsu otrās mājas, tā ir mūsu 
dārgumu krātuve, no kuras mēs varam 
izcelt intelektu, patriotismu, mērķtiecību, 
draudzību un vēl daudz citu vērtīgu lietu, 
kas dara mūs stiprus un bagātus.

Viss griežas, mainās. Skolas gads sa-
stāv no krāsainiem mirkļiem un  skanīgiem 
notikumiem.

Arī labas tradīcijas nemirst, tās tur-
pinās, pārtopot, mainoties līdzi laikam. 
Vakars par skolas godu Murmastienes pa-
matskolā joprojām ir atskaite par padarīto 
mācību un interešu izglītības jomā. Vakars 
par skolas godu ir brīdis, kad interešu iz-
glītības pulciņu dalībnieki rāda, ko iemācī-
jušies gada laikā, bet olimpiāžu, konkursu 
uzvarētāji un sportisti saņem pateicības un 
atzinības vārdus.

Mūsu skolā ir daudz zinošu un radošu 
personību.  Mēs lepojamies, ka viņi mūsu 
skolas vārdu nes ne tikai novadā  un reģio-
nā, bet pat visā Latvijā. Panākumus starp-
novadu mācību priekšmetu olimpiādēs un 
konkursos šogad guva: Everita Marija Ma-
čuļska – 1. vieta matemātikas olimpiādē, 
Indra Pelša – 2. vieta latviešu valodas olim-
piādē, Rūta Grudule – 4. vieta latviešu va-
lodas olimpiādē, atzinība  vizuālās mākslas 
olimpiādē, Elizabete Pelse – atzinība angļu 
valodas olimpiādē, Andriana Ferčuka un 
Indra Pelša – atzinība Vislatvijas R. Mūkam 
veltītajā jaunrades darbu konkursā.

Sasniegumus un godalgotas vietas 
sportā guva: Elizabete Pelse, Roberts Miš-

Vakars par skolas godu Murmastienes pamatskolā

ka, Linards Pelšs, Regnārs Pelšs, Markuss 
Gruduls, Valters Valts Zeps, Linda Grudu-
le.

Aktīvi, veikli, īsti sava novada patrioti, 
tā varam raksturot mūsu skolas jaunsar-
gus, kuri regulāri piedalās dažādās akti-
vitātēs, O. Kalpaka piemiņas pasākumos, 
sacensībās un gūst godalgotas vietas.

Mūsu skolas audzēkņu skanīgās bal-
sis un deju kolektīva raitais deju solis priecē 
gan Murmastienes, gan Varakļānu novada 
ļaudis dažādos pasākumos.

Galvenais ir neapstāties, tiekties uz 
mērķi! Mūsu paveiktie darbi un sasnie-
gumi mācību priekšmetu olimpiādēs un 

konkursos apliecina, ka Murmastienes pa-
matskolā spējam nodrošināt kvalitatīvu iz-
glītību un veidot vispusīgi un radoši attīstītu 
personību. Neskatoties uz mazo skolēnu 
skaitu, esam skola ar savu seju, ar savām 
tradīcijām un sasniegumiem mācību un in-
terešu izglītības jomās. Paldies skolotājiem 
par ieguldīto darbu skolēnu izglītošanu un 
mūsdienīga mācību procesa organizēša-
nu skolā! Paldies visiem, kas atceras savu 
skolu, atbalsta, palīdz ar idejām un reāliem 
darbiem !

Inguna Pelše
Murmastienes pamatskolas 

direktores v.i.

Varakļānu KN folkloras kopa.

Pie svētku galda Murmastienē.

Svētkus mēs radām paši. Paldies tiem nedaudzajiem klau-
sītājiem, kuri atrada iespēju pabūt kopā Latvijai tik nozīmīgā 
dienā!

A. Jaunzeme, teksts un foto
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Uzsver nepiecie-
šamību stiprināt nelie-
lās saimniecības

Jānodrošina at-
balsts mazām un vidē-
ja lieluma saimniecī-
bām, ieviešot pārdalo-
šo maksājumu. Jāvei-
do no pesticīdiem brīvas teritorijas. Jā-
virza jauna drošas pārtikas iniciatīva.

Tās ir dažas no Latgales lauksaimnie-
ku prasībām, kas izskanēja konferenču 
cikla Stipri reģioni, stipra valsts! noslē-
guma pasākumā Preiļos 18. aprīlī. Zem-
nieki un uzņēmēji darba grupās sprieda 
ne tikai par to, kā paaugstināt Latgales 
lauksaimnieku konkurences iespējas, bet 
arī par vides jautājumu aktualizēšanos un 
to, kā apturēt reģionu tukšošanos no ie-
dzīvotājiem.

Saimniecību izzušana veicina de-
populāciju

Konferencē īpaši tika uzsvērta lie-
lāka atbalsta nepieciešamība mazajām 
un vidējām saimniecībām, lai tās spētu 
attīstīties. Izskanēja ierosinājums noteikt 
atbalsta griestus, lai līdzsvarotu situāciju 
nozarē, kā arī ieviest pārdalošo maksāju-
mu. Tas nozīmētu maksāt lielāku atbalstu 
par pirmajiem hektāriem, tādā veidā sti-
mulējot attīstīties tieši nelielās saimniecī-
bas, kas ir īpaši svarīgas lauku apvidu ap-
dzīvotībai. Kā konferencē uzsvēra Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes vadošais 
pētnieks Aleksejs Nipers, lauku saimnie-
cību skaits ir samazinājies ļoti ievērojami, 
tieši pateicoties nelielo saimniecību izzu-
šanai – no 180,3 tūkstošiem saimniecību 
2001. gadā līdz 69,9 tūkstošiem 2016. 
gadā. Un saimniecību likvidēšana tiešā 
veidā ir saistīta ar lauku teritoriju depopu-
lāciju, lauku apvidiem visā Latvijā strauji 
tukšojoties no iedzīvotājiem, un sevišķi 
izteikti tas ir noticis Latgalē, 15 gadu laikā 
lielākajā daļā novadu zaudējot vairāk par 
25% iedzīvotāju.

Tāpat nelielajām saimniecībām ak-
tuāla ir birokrātijas mazināšana un vien-
kāršoti iepirkumi. Vēl būtiski ir radīt me-
hānismu lauksaimnieku kooperācijai, 
piemēram, sējas vai ražas novākšanas 
laikā daloties ar tehniku, nevis pērkot kat-
rai saimniecībai savu specifi sku tehniku. 
Jāveicina nelielo saimnieku kopdarbība, 
bet ne obligāti kooperācija, meklējot ie-
spējas, kā veidot kopēju loģistiku un no-
liktavas.

Zemkopji mudināja atjaunot mazāk 
labvēlīgo apvidu atbalstu, kā arī meklēt 
veidu, kā ar piemaksu stimulēt tās saim-
niecības, kas atrodas tālu no ostām un 

tirgiem, kompensējot ievē-
rojami lielākos transporta 
izdevumus. Latgales puses 
saimniecības raksturo lau-
ku sadrumstalotība – lauku 
platības nereti ir nelielas, 
un tie atrodas nodalīti cits 
no cita, tādēļ to apstrādei 

nepieciešams lielāks darba patēriņš. 
Turklāt Latgales lauksaimniekiem biežāk 
nekā citos reģionos jārēķinās ar augsnes 
problēmām, tādēļ valstij jānodrošina līdz-
vērtīgs atbalsts arī tiem, kas saimnieko 
mazāk auglīgā zemē. Kopējais Latgales 
specifi sko apstākļu kopums sadārdzina 
lauksaimnieciskās ražošanas procesu, 
turklāt pašlaik lauksaimnieki Latgalē izjūt 
fi nanšu resursu trūkumu un nepieejamī-
bu fi nanšu iestāžu neieinteresētības dēļ.

No pesticīdiem brīvi novadi
Biedrība „Latvijas Bioloģiskās 
lauksaimniecības asociācija”
Vienotais reģistrācijas Nr.: 
40008010242
Republikas laukums 2-501, Rīga, 
LV-1010
LV35UNLA0050019843123, 
A/S „SEB banka”, UNLALV2X
Tālrunis: 67027227, 20262027
E-pasts: ekoprodukti@ekoprodukti.lv
www.lbla.lv

Diskutējot par vides jautājumiem, kā 
viens no sāpīgākajiem jautājumiem tika 
izcelts konvencionālo rapša audzētāju un 
bioloģisko biškopju neiespējamā līdzās 
pastāvēšana. Lauksaimnieki izgaismoja 
nepieciešamību ne tikai palielināt atbal-
stu bioloģiski sertifi cētajām saimniecī-
bām, bet arī vajadzību palielināt sabiedrī-
bas izpratni par pārtikas kvalitāti un tīrību. 
Izskanēja ierosinājums veidot no pesticī-
diem brīvus novadus, līdzīgi kā pastāv no 
ĢMO brīvas teritorijas. Izskanēja arī ideja, 
ka patērētājam droša pārtika jāvirza kā 
jauna iniciatīva, kas pircējam garantētu 
pārtikas izcelsmes izsekojamību. Tajā 
pašā laikā lauksaimnieki aicināja salāgot 
vides pasākumu līdzsvaru ar lauksaim-
nieku izmaksām. Zemkopības ministrs 
Kaspars Gerhards konferencē Preiļos 
nebija ieradies, taču ministrijas pārstāvis 
citēja viņa sacīto Eiropas ministru sanāk-
smē, ka „Eiropas Savienība nav tiesīga 
uzstādīt vienādus noteikumus vides un 
klimata politikas jomā, ja mums nav vie-
nādu maksājumu. Kamēr valstīm ir dažā-
di maksājumi, arī prasībās jāpielāgo”. Tas 
izraisīja satraukumu bioloģisko lauksaim-
nieku vidū, jo šādi izteikumi neliecina par 
Latvijas lauksaimniecības politikas attīstī-
bu un izpratnes palielināšanos vides un 

klimata jautājumos.
Ceļu stāvoklis un paaudžu maiņa
Konferencē „Stipri reģioni, stipra 

valsts!” lauksaimnieki uzsvēra cieņpilna 
dialoga nepieciešamību starp pilsētnie-
kiem un laukos dzīvojošajiem. Izskanēja 
ierosinājums pārņemt Norvēģijas pie-
redzi – tur maksā īpašu pabalstu, kas 
stimulē darboties laukos. Lai piesaistītu 
iedzīvotājus ar darba iespējām, nepie-
ciešams atbalsts dažādām darbietilpī-
gām nozarēm, ne tikai lauksaimniekiem. 
Būtisks jautājums ir ceļu stāvoklis un 
infrastruktūras pieejamība, meliorāci-
jas sistēmu atjaunošana. Svarīgi izvēr-
tēt arī pieejamās izglītības kvalitāti – vai 
tā veicina jauniešu palikšanu Latgalē? 
Tika izcelta lauksaimnieku novecošanās 
problēma un nepieciešamība veicināt 
paaudžu maiņu. Tāpat jāpalīdz attīstīties 
pilsētām perifērijā, lai tajās veidotos jau-
nas darbavietas. Latgales lauksaimnieki 
un uzņēmēji norādīja, ka valsts drošības 
jēdziens ietver arī pierobežas sabiedrības 
integrāciju kopējā sabiedrības telpā, par 
ko nedrīkst aizmirst.

Konferenču ciklu „Stipri reģioni, stip-
ra valsts!” organizēja Zemkopības mi-
nistrija un Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs. Konferences šopavasar 
norisinājās Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē 
un Latgalē.

Informāciju sagatavoja
biedrība „Latvijas Bioloģiskās 
lauksaimniecības asociācija”

info@ekoprodukti.lv
www.lbla.lv

Biedrība „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības 
asociācija”

Stirnienes tautas 
nams piedāvā skaistas 

un mājīgas telpas 
dažādiem lustīgiem un 

nopietniem, izglītojošiem 
un izklaidējošiem 

pasākumiem:
zāles īre bez palīgtelpas – • 
7,38 eiro/h (ar PVN);

zāles īre ar palīgtelpu – • 
8,65 eiro/h (ar PVN).

Ūdens un elektrības patē-• 
riņš pēc kontrolskaitītāja.

Ir trauki, galda piederumi, 
gāzes plīts, ledusskapis, mūzikas 
centrs.

Tuvāka informācija 
29678002
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Pavasaris Murmastienē iesākās ar 
talku, kad sapulcējās krietns pulciņš strā-
dāt gribošo. Kā katru gadu, sakopām 
Martas birzi, prieks par padarīto darbu 
un paldies visiem, kuri piedalījās! Talku 
noslēdzām ar supergardām pusdienām, 
ko  sagatavoja mūsu burvīgās pavārītes 
Aisma un Silvija.

Lieldienas. 
Šogad Lieldienas mums ieskandinā-

ja muzikāla apvienība „5 Jāņi”, kur gan 
dalībnieki bija tikai četri, un viena no tām 
bija Jana, tas gan netraucēja baudīt at-
raktīvo koncertu, kurā pa vidu bija gan at-
jautības uzdevumi, gan citi pārsteigumi, 
pat dejas dziesmas laikā. Pēc koncerta 
gājām laukā, šūpojāmies un ripinājām 
olas. Arī laikapstākļi mūs lutināja. Priecā-
simies šo atraktīvo kompāniju redzēt vēl 
kādā mūsu pasākumā!

Fantastiskā „Fantāzija”!
Tādā svarīgā un nozīmīgā datumā 

mums visiem, 4. maijā svinējām ne tikai 
Latvijas Republikas neatkarības deklarā-
cijas pasludināšanas gadadienu, bet arī 
jauniešu ansambļa „Fantāzija” 5 gadu ju-
bilejas gadadienu. Prieks un lepnums par 
jauniešiem, kur lielākā daļa jau ir izbrau-
kuši ārpus Murmastienes, kurš mācās, 
kurš strādā, kurš audzina bērniņus, bet 
visi atrod laiku kopā satikties un uzdzie-
dāt, pie tam ne tikai par prieku sev, bet 
priecē arī citus, dziedot gan pašu kon-
certos, gan braucot arī uz citām vietām. 
Paldies Jums, jaunieši, un vislielākais 
paldies par uzņēmību vadītājai Teresijai 
Pelšai! Ceram tiksimies vēl 10, 20, un 50 
gadu jubilejas koncertos!

Ieva Šuste

Darbīgais pavasaris Murmastienē!
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Martā aizsaulē devušies:

Anna Ančeva-Grandāne – 53
Anna Kļaviņa – 87

Antons Piļpuks – 73

Riebiņu novada iedzīvotājs – 
Antons Sēbriņš – 77

Pārdod kurināmās kūdras briketes 
(Igaunija). Ar piegādi. 

Cena 90 – 120 euro/tonnā. 

T. 29409413

Dzimtsarakstu nodaļā
Sveicam vienu jauno ģimeni, kura 
reģistrējusi laulību aprīlī.
Aprīlī reģistrēti trīs jaudzimušie:
visi trīs zēni.

Aprīlī reģistrēti 4 mirušie, no tiem 
3 – novada iedzīvotāji.

Viņš bija cilvēks,
kam gadu smagums gulst plecos,
Prata strādāt un smieties
un juta, cik briesmīgi sāp,
Bet, kad vizbuļi pirmie
cenšas izlauzt ceļu starp veco kūlu,
Viņš ar agrīniem cīruļiem
aizgāja kalnā kāpt

Mūsu visdziļākā līdzjūtība 
ANTONA PIĻPUKA tuvajiem 

cilvēkiem, pavadot viņu mūžības ceļā.
Kaimiņi Rīgas ielā 19

Laika pulkstenis
Nozvanīja.
Apstājās viss.
Klusumam blakus
Mīlestība, darbs.
Sacītais vārds...

Patiesa līdzjūtība OLITAI SĒBRIŅAI, 
tēvu mūžības ceļā pavadot.

Novada bibliotekāres

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule vairs nekad nenoriet.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
OLITAI SĒBRIŅAI ar ģimeni, tēvu 

mūžībā aizvadot.
Varakļānu pagasta pārvalde 

Ja pats esi labs, ja pats esi īsts,
Ja pelēko ikdienu pratīsi nīst,
Tad mūžīgi jauna būs dvēsele tava,
Un nieks – tās grumbiņas sejā.
Par gadiem nav jāskumst,
Lai jau tie vīst kā magonas 
ziedlapas vējā.

Vissirsnīgākie sveicieni un labas 
veselības vēlējumi maija un  jūnija 

jubilārēm:
MAIJAI STABULNIECEI

LIDIJAI JOSTSONEI
Pensionāru biedrība „Pīlādzītis”

Varakļānu vidusskolas bērniem 
maija brīvdienās bija dota iespēja 
apmeklēt Sanktpēterburgu, no 
kuras tie atgriezās ar daudz 
jauniem iespaidiem un skaistām 
atmiņām.  

Par to vislielāko paldies gribam 
teikt skolotājai Inesei Prusakovai.
Paldies par Jūsu uzņēmību, izdomu, 
gādību un izturību. Tāpat paldies 
Varakļānu novada pašvaldības 
priekšsēdētājam Mārim Justam par 
sadarbību, atsaucību un atbalstu, 
šoferim Pēterim Pauniņam par 
pacietību un sapratni, kā arī 
paldies par rūpēm visām foršajām 
skolotājām – Mārītei Naglei, 
Aijai Caunei un Maijai Mālniecei. 
Bez jums mūsu bērniem šis 
piedzīvojums nebūtu iespējams! 
Kaut vairāk mūsu vidū būtu šādu 
cilvēku!

Vecāki

21. jūnijā no plkst. 20:00
Varakļānu estrādē

Pavadīsim Sauli,  iekursim Jāņu ugunskuru, aplīgosim, 
izdziedāsim un izdejosim Saules rotaļas kopā ar 

Varakļānu KN folkloras kopu un draugiem

LUSTĒSIM 

LĪDZ PAT RĪTA 
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Laikraksts iznāk ar Varakļānu 
novada pašvaldības atbalstu

SIA „Baltic Akmens” veic 
pieminekļu izgatavošanu 

un uzstādīšanu. 
Pasūtījumu pieņemšana piektdienās.

Varakļānos, Skolas ielā 30.

T. 26909999
Vai darbdienās  Rēzeknē, Rīgas ielā 9


