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KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
1. Mājas atslēgas drīkst atrasties tikai pie mājas administratores Ilutas Ozerskas un pie
personām, kurām tās ir uzticētas.
2. Lai varētu koordinēt mājas izmantošanu, ieinteresētām grupām un atsevišķām personām
savlaicīgi jāpiesakās pie mājas administratores Ilutas Ozerskas personīgi vai pa tālr.
26321222, vienojoties par ēkas izmantošanas laiku, par ierašanos un galīgo došanos prom.
3. Grupu vadītājiem visi dalībnieki jāiepazīstina ar rekolekciju mājas kārtības noteikumiem,
kuri ir pieejami Rīgas Metropolijas kūrijā, rekolekciju mājā, pie mājas administratores vai
www.katolis.lv mājas lapā.
4. Ieinteresētajai grupai caur kontaktpersonu vai atsevišķai personai ar mājas administratori
jāvienojas, kad un kur varēs saņemt mājas atslēgas. Līdz ar atslēgu saņemšanu un ierašanos
rekolekciju mājā iestājas pilnīga atslēgas saņēmēju atbildība par mājas izmantošanu un
kārtību tajā.
5. Katrai grupai vai personai, kas ierodas mājā, jāatceras, ka kapelā atrodas pats Jēzus
Kristus zem maizes zīmēm, un mājai ir jābūt par lūgšanas un garīgas atpūtas vietu, kur
valda ticības, cerības un mīlestības gars.
6. Katrai grupai vai personai jārūpējas, lai mājā valdītu tīrība, kārtība un savstarpēja saticība.
7. Kapela ir rekolekciju mājas sirds, kur vienmēr kāds var vēlēties lūgties Jēzus klātbūtnē.
Tāpēc ārpus kopīgiem dievkalpojumiem klusumu vēlams ievērot gan kapelā, gan pie tās.
8. Gan kapela, gan sakristeja jāatstāj vislabākajā kārtībā. Ja kaut kas var drīzumā pietrūkt,
piem. Sv. Misei nepieciešamās hostijas un vīns, par to savlaicīgi jāpaziņo administratorei.
Par tabernākula atslēdziņu atbild konkrētās grupas atbildīgais priesteris vai kāda cita
kontaktpersona, kura to paņem un atdod mājas administratorei.
9. Virtuvēs, guļamistabās un lasītavā–bibliotēkā jāievēro kārtība! Aicinājums būt taupīgiem, jo
mājas ekspluatēšana – gāze, elektrība un ūdens – maksā naudu. Šobrīd viens cilvēks par
uzturēšanos mājā maksā 4 euro diennaktī rekolekciju laikā. Mājā var uzturēties arī
individuāli par samaksu 5 euro diennaktī. Ģimenēm ar bērniem iespējamas atlaides, kuras
jāsaskaņo ar mājas administratori. Priesteriem par rekolekciju mājas izmantošanu jāmaksā
vispārējā kārtībā, taču iespējamas atlaides, kuru nokārtošanu izskaidro mājas
administratore.
10. Katram mājas viesim obligāti jāizmanto gultas veļa. Var ņemt līdzi savu gultas veļas
komplektu vai arī, samaksājot papildus vienreizējo samaksu 3 euro, lietot rekolekcijas mājas
veļu. Ja kāds vēlas izmantot guļammaisu, jāņem līdzi un zem tā jāklāj tīrs gultas pārklājs.
11. Dodoties projām, vajag pārbaudīt apkures sistēmas, ūdens krānu un elektrības slēdžu
kārtību, grīdu un galdu tīrību, iznest atkritumu kasti, aizvērt logus, durvis un vārtus. Tāpat
pārbaudīt vai arī mājas ārpusē, dārzā viss ir kārtībā.
12. Bez atļaujas mājā nedrīkst rīkot saviesīgus vakarus ar alkoholiskajiem dzērieniem un ievest
grupai nepiederošus ciemiņus. Tāpat nav ieteicams spēlēt skaļu un rekolekciju mājas
raksturam nepiemērotu mūziku. Katram jāuzvedas tā, lai tiktu respektētas citu jūtas.
13. Ja redzama kāda nopietna nepilnība vai problēmu gadījumā jāsazinās ar mājas
administratori Ilutu tālr. 26321222.
14. Rekolekciju mājas apmeklētāji aicināti atstāt ierakstu par šeit pavadīto laiku mājas viesu
grāmatā (atrodas pie ieejas kapelā).
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