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Vecumniekos
uzstādīts
SIA «Omniva»
pakomāts

Atklāts vienotais klientu
apkalpošanas centrs

Vecumniekos pie
SIA «Pīlādzis» veikala, kas
darbojas Latvijas Tirgotāju
savienības (LaTS) tīklā
Rīgas ielā 24 B, 1. februārī
tika uzstādīts «Omniva»
pakomāts, kurā ir iespēja
gan nosūtīt, gan saņemt
sūtījumus.

Redz potenciālu
šajā reģionā

R. Pole skaidro pakomāta
nepieciešamību Vecumniekos:
«Mēs vēlamies kļūt tuvāki
ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Redzot, cik strauja ir ekomercijas attīstība Latvijā,
arī mēs kā uzņēmums redzam
potenciālu šajā reģionā. Omniva atbalsta ne tikai iedzīvotājus, kuri ir aktīvi interneta
lietotāji un bieži izvēlas iepirkties vietējos un ārzemju
internetveikalos, kā piegādes
veidu izvēloties tieši «Omniva» pakomātu piegādes, lieki
piebilstot, ka joprojām esam
lielākais pakomātu tīkls ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā.
Šādā veidā atbalstām arī vietējos uzņēmējus, pašnodarbinātās personas un ikvienu
iedzīvotāju, kurš vēlas nosūtīt
sūtījumu saviem draugiem,
kolēģiem vai radiem uz citām
Latvijas pilsētām. Pakomāts ir
ērts, ātrs un drošs veids kā to
izdarīt. Redzam, ka Vecumniekiem ir liels potenciāls un
aicinām ikvienu vietējo iedzīvotāju izmēģināt «Omniva» jauno pakomātu!»
Sūtījumus var noformēt
gan pie pakomāta, gan arī
Omniva mājas lapā šeit –
https://www.omniva.lv/privats/
sutijums/e_pasapkalposanas_
vide.
Alise Barkauska,
Sabiedrisko
attiecību
speciāliste

VPVKAC klientus pieņem Vija Eiduka un Aija Narbute.
Vecumnieku novada domes ēkā Rīgas ielā 29
pirmajā stāvā 1. februārī
svinīgi tika atklāts Valsts
un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas
centrs (VPVKAC).
Tajā novada iedzīvotāji
varēs saņemt Vecumnieku novada pašvaldības pakalpojumus, kā arī iesniegt pieteikumus un saņemt konsultācijas
par septiņu valsts iestāžu pakalpojumiem. Centrā pieejams
arī brīvpieejas dators pakalpojumu saņemšanai vienotajā
valsts un pašvaldību portālā
www.latvija.lv. Centra darbinieki palīdzēs orientēties un
saprast, kā izmantojamas šīs
iespējas – uzrakstīt iesniegumu pabalstam, deklarēt dzīvesvietu un vēl citus pieejamos e-pakalpojumus, kas nā-

kotnē ļaus iedzīvotājiem sev
svarīgos pakalpojumus saņemt
attālināti.

Nebijis notikums
Vecumnieku novadā

VPVKAC atklāšanā piedalījās pārstāvji no Domes struktūrvienībām un pārvaldēm.
Simbolisko lentu pārgrieza
Vecumnieku novada Domes
priekšsēdētājs Guntis Kalniņš
un Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas vadītājs/jurists Arvīds Zvirbulis.
«Klientu apkalpošanas centra
atvēršana ir nebijis notikums
mūsu novadā. Ir atklātas dažādas struktūrvienības un iestādes, kā piemēram, muzeji, tautas nami, bibliotēkas, bet klientu apkalpošanas centrs tiek
atklāts pirmo reizi. Daudzos
novados tas veiksmīgi darbojas un ceru, ka tā būs arī mūsu

Foto – Alise Barkauska
novadā,» svinīgo notikumu
komentēja Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš.

Kancelejas nodaļas
uzraudzībā

VPVKAC ir Vecumnieku
novada domes Kancelejas nodaļas sastāvā un tajā darbosies
divi darbinieki – sekretāre/
lietvede Vija Eiduka, kura atbildēs par valsts iestāžu pakalpojumiem, kā arī Vecumnieku
novada domes Kancelejas nodaļas sekretāre/lietvede Aija
Narbute, kura atbildēs par Vecumnieku novada pašvaldības
pakalpojumiem.
VPVKAC izveidei Valsts
piešķīrusi 10000 eiro, kā arī
500 eiro darbinieka atalgojumam un sedz daļu no uzturēšanas izmaksām.
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Izstrādāts budžets
J

anvāra Domes sēdē tika
pieņemti saistošie noteikumi «Vecumnieku novada pašvaldības 2019. gada budžets».
Budžetu esam izstrādājuši,
tomēr ir palikušas mieles un
nepadarīta darba sajūta. Šoreiz
par to ir jāpasakās mūsu Saeimas deputātiem, kuri trīs mēnešu laikā pēc vēlēšanām nespēja
izveidot valdību. Tā rezultātā
2019. gada budžets bija jāveido
saskaņā ar Finanšu ministrijas
rīkojumu par valsts pagaidu
budžetu – ar lielu piesardzību
un atbildību, tas iekavēs daudzus darāmos darbus.
Apvienotajās finanšu komitejas sēdēs tika ļoti cītīgi
izvērtēti visi iesniegtie priekšlikumi un apzinātas vajadzības pēc papildus līdzekļiem
šajā gadā. Rezultātā tika sadalīti gandrīz 316 tūkstoši euro,
kas netiek iekļauti izdevumos
un atstāti naudas līdzekļu atlikumā uz gada beigām.
Šobrīd budžeta ieņēmumos
ieliktas summas saskaņā ar
valsts vidējā termiņa budžetu.
Atliek cerēt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi
nesamazināsies un arī mērķdotāciju un dotāciju apjomi
nemainīsies. Budžeta ieņēmumi plānoti 10 308 022 eiro –
par 158 669 eiro vairāk kā
2018. gadā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze sastāda 44%, nekustamā īpašuma
nodoklis 6%, transferti 44%,
nenodokļu ieņēmumi 1% un
maksas pakalpojumi 8% no
kopējiem ieņēmumiem.
Budžeta izdevumi plānoti

9 205 568 eiro (neieskaitot
Valsts kases aizņēmumu pamatsummu atmaksas), par
1 779 397 eiro mazāk kā
2018. gadā. Izdevumos pamatā apstiprinātas summas bāzes
izdevumiem, darba samaksai
un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Kā vienmēr
lielākā izdevumu daļa 49%
atvēlēti izglītībai, 14% pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošanai, 13% atpūtai, kultūrai, sportam, 11%
vispārējiem valdības dienestiem un aizņēmumu procentu
maksājumiem, 10% sociālai
aizsardzībai, 2% sabiedriskai
kārtībai, drošībai un 1% veselības izdevumiem.
ēc Valsts budžeta apstiprināšanas būs skaidrība par
plānoto ieņēmumu segumu
un par iespējamo aizņēmumu
mērķiem. Veicot budžeta grozījumus, no naudas līdzekļu
atlikuma varēsim iekļaut izdevumos papildus atbalstītos
pasākumus.
Iepriekšējā gadā budžeta
ieņēmumu plāns izpildīts par
98.6% un izdevumi apgūti
94.0% apmērā no ieplānotā.
Lai izdodas realizēt šī gada plānus un ieceres!

P

Gita
Skribāne,
Finanšu
nodaļas
vadītāja
Stelpes pagasta pārvaldes
lietvede – kasiere
Dace Stallīte
būs prombūtnē laikā
no 19.02.2019.
līdz 26.02.2019.
Ja vēlaties veikt
maksājumus, varat
griezties Vecumnieku
novada domē pie kasieres.
Atvainojamies par
sagādātajām neērtībām.
«Vecumnieku
Novada Ziņas»
var lasīt arī
novada pašvaldības
interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv.

Vecumnieku novada domes
Kārtības nodaļa informē
Sabiedriskās kārtības nodaļā janvāra mēnesī saņemti
2 personu iesniegumi, kā arī
uz tiem sniegtas atbildes.
Tika sastādīti 5 administratīvā pārkāpuma protokoli, tai
skaitā 1 par pašvaldības noteikumu neievērošanu, 2 juridiskām personām par atkritumu
apsaimniekošanas noteikumu
pārkāpumu, 1 par dzīvnieku labturības pārkāpumu un 1 protokols par piesārņošanu un piegružošanu pēc saistošajiem
noteikumiem.
Janvārī apkalpoti 38 personu izsaukumi, tai skaitā 19
no Valsts policijas iestādēm.
Aizvadītajā mēnesī aizturētas 2 personas un Sabiedriskās kārtības nodaļa veikusi 33
reidus likumpārkāpumu profilaksei, kā arī nodrošinājusi sa-

biedrisko kārtību 2 masu pasākumos, nostrādājot tajos 9
stundas.
3 reizes tika sniegts atbalsts
sociālajam dienestam un bāriņtiesai.
Janvārī izteikti 14 aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem, mājās nogādātas 7 personas, kuras bijušas slimas vai alkohola
reibumā.
Mēneša laikā izķerti 6
klaiņojoši suņi un 2 kaķi un 11
reizes sniegta fiziska palīdzība – 6 no tām Valsts policijai,
4 Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestam, 1 Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienestam.
Edgars Polis,
Sabiedriskās kārtības
nodaļas vadītājs

Vecumnieku novada
Dzimtsarakstu nodaļa informē
Janvārī Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 3 bērniņu dzimšanas –
1 puisīša un 2 meitenīšu.
Dzimtsarakstu nodaļā notikusi 1 laulības reģistrācija.
Janvārī sastādīti 8 miršanas reģistri:
Vecumnieku pagasts
Zinaida Circene
(1935. gada 1. septembris –
2019. gada 1. janvāris);
Dmitrijs Beznosenko
(1968. gada 13. aprīlis – 2018. gada 29. decembris);
Jānis Rampāns (1943. gada 1. maijs – 2019. gada
10. janvāris);

Anatolijs Zikovs (1951. gada 26. marts – 2019. gada
13. janvāris);
Anna Oļševska (1935. gada 7. aprīlis – 2019. gada
21. janvāris);
Ivans Nikolajevs (1925. gada 7. augusts – 2019. gada
23. janvāris);
Kurmenes pagasts
Atis Ķīlis (1937. gada
13. augusts – 2019. gada
9. janvāris);
Valles pagasts
Ilga Ausma Iskrova
(1930. gada 13. decembris –
2019. gada 28. janvāris).

Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Guntis
Kalniņš iedzīvotājus pieņems:
15. februārī no plkst. 10:00-12:00 Skaistkalnes pagasta
pārvaldē;
21. februārī no plkst. 10:00-12:00 Kurmenes pagasta
pārvaldē;
28. februārī plkst. 10:00-12:00 Stelpes pagasta pārvaldē.
Izpilddirektore Aiga Saldābola iedzīvotājus pieņems:
21. februārī plkst. 10:00-12:00 Bārbeles pagasta pārvaldē;
22. februārī plkst. 10:00-12:00 Skaistkalnes pagasta
pārvaldē;
28. februārī plkst. 10:00-12:00 Valles pagasta pārvaldē.
Priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals iedzīvotājus pieņems:
21. februārī plkst.14:00-17:00 Taurkalnes bibliotēkā.

3. lpp.
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30. janvārī Domes sēdē lemtie jautājumi
Izpilddirektore Aiga Saldābola informēja, ka aktuālākie
darbi šobrīd ir ar sniega šķūrēšanu. Problēmas rodas saistībā
ar valsts ceļu un gājēju ietvju
tīrīšanu Skaistkalnē, Vallē. VAS
Latvijas valsts ceļu Bauskas
nodaļas pārstāvis informējis,
ka tiek gatavota vienošanās ar
pašvaldību par trotuāru tīrīšanu.
Vecumnieku vidusskolas
piebūves celtniecības darbu iepirkums pagarināts līdz 15. februārim, jo 3 uzņēmumi bija
iesūtījuši jautājumus. Ir izsludināts iepirkums par elektroenerģijas iegādi, noslēdzies
iepirkums par Attīstības programmas izstrādi.
A. Saldābola pastāstīja par
Valles pašvaldības aģentūras
darbu saistībā ar līgumu pārslēgšanu par komunālo pakalpojumu sniegšanu Bārbeles,
Skaistkalnes, Kurmenes pagastos, kā arī informēja par
noslēgtajiem atkritumu apsaimniekošanas līgumiem.

Varēs iznomāt kiosku
autoostā

Kancelejas nodaļas vadītājs-jurists Arvīds Zvirbulis informēja par normatīvajos dokumentos paredzēto kārtību
nomas tiesību iegūšanā. Telpu
turpmākā izmantošana saistāma ar tirdzniecību – mājražojumiem, amatniecības pakalpojumiem, sabiedrisko ēdināšanu vai skaistumkopšanas jomu.
2019. gada 15. februārī
plkst. 9.45 Rīgas ielā 29A Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā notiks pašvaldības
nekustamā īpašuma «Autoos-

ta» nedzīvojamās telpas – kioska – un tam piederošo proporcionāli attiecināmo zemesgabala domājamo daļu nomas
tiesību pirmā mutiskā izsole ar
augšupejošu soli.

Apstiprina izcenojumus
autoceļu uzturēšanai
ziemā

Izpilddirektora vietnieks
Guntars Veismanis informēja,
ka saņemts iesniegums no SIA
«Jaunolis», kurā lūdz apstiprināt izcenojumus autoceļu uzturēšanas darbiem ziemā. G. Veismanis paskaidroja par izmaiņām izcenojumos – gan cenas,
gan algas kopš 2012. gada, kad
apstiprināts iepriekšējais tarifs,
ir pieaugušas. Mārtiņš Mediņš
piebilda, ka izcenojums atbilst
vidējiem, kādus piedāvā privātie pakalpojumu sniedzēji. Deputāti nolēma apstiprināt piedāvāto SIA «Jaunolis» maksas
pakalpojumu cenrādi ar 1. janvāri.

Piedalīsies projektā
«Iepazīsti kaimiņus
Zemgalē»

Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals ziņoja par
projektu «Iepazīsti kaimiņus
Zemgalē». Tika apstiprināta Vecumnieku novada domes dalība
starptautiskajā pārrobežu tūrisma projektā, nodrošinot līdzfinansējumu projektam 867,75
EUR apmērā no Vecumnieku
novada budžeta līdzekļiem saskaņā ar Projekta tāmi.

Atbalsta vienreizējos
pasākumus no budžeta

Priekšsēdētājs Guntis Kalniņš informē par sagatavoto lē-

mumprojektu, par plānotajām
LPS sarunām ar Finanšu ministriju. Informē, ka kolonnā
«Vienreizējie papildus no budžeta» tomēr ir vairākas aktivitātes, kurām finansējums būs
nepieciešams jau līdz valsts
budžeta pieņemšanai. Rosina
paredzēt iespēju ar atsevišķu
Domes lēmumu piešķirt finansējumu kādai no minētajā kolonnā iekļautajām aktivitātēm.
Tika nolemts izdalīt un apstiprināt atsevišķā pielikumā
papildus pieprasītos un atbalstītos vienreizējos pasākumus
no budžeta. Izdalītos finanšu
pieprasījumus iestrādāt budžeta grozījumos ar atsevišķu
Domes lēmumu vai budžeta
grozījumos pēc valsts budžeta
pieņemšanas.
Nepieciešamības gadījumā
koriģēt vienreizējos papildu
pieprasījumus no aizņēmuma
pēc Valsts budžetā iestrādātā
kreditēšanas prioritāro mērķu
saraksta apstiprināšanas.

Izdala un apstiprina
atbalstītos pasākumus

Finanšu nodaļas vadītāja
Gita Skribāne informēja par
Finanšu ministrijas rīkojumu
par pagaidu budžetu, saskaņā
ar kuru pašvaldība savā budžetā nedrīkst iekļaut papildu
saistības līdz valsts budžeta
apstiprināšanai. Vēl nav zināms,
kādiem mērķiem šajā gadā varēs ņemt aizņēmumu Valsts
kasē, tāpēc nav skaidrības, vai
tām aktivitātēm, kuras plānots
realizēt no kredīta līdzekļiem,
aizdevumu varēs saņemt.

Piešķir finansējumu

Finanšu nodaļas vadītāja

Vadība tiekas ar iedzīvotājiem

Aizritējis pirmais mēnesis,
kad iedzīvotājiem ir iespēja
individuāli tikties pagastu pārvaldēs ar Vecumnieku novada
domes vadības pārstāvjiem –
priekšsēdētāju Gunti Kalniņu,
priekšsēdētāja vietnieku Jāni
Kovalu un izpilddirektori Aigu Saldābolu.

Iedzīvotāji šo iespēju
izmanto

Rezumējot tikšanos, vadība atzīst, ka iedzīvotāji šo ie-

spēju labprāt izmanto un interesējas par ikdienas aktualitātēm, par attīstības perspektīvu
saistībā ar pēdējā laikā pieņemtajiem Domes lēmumiem – izglītību, tūrismu, 2019. gada
budžeta sagatavošanu un tā
aktualitātēm. Izskan jautājumi
arī par pašvaldības infrastruktūru – ceļiem, dzīvojamo fondu un komunālajiem pakalpojumiem.
Vadība, paralēli tikšanās
reizēs ar iedzīvotājiem, tikās

ar pagastos esošo struktūrvienību darbiniekiem, lai klātienē apspriestu sev interesējošus jautājumus par novada
aktualitātēm un perspektīvu
katrā konkrētajā sfērā.

Tikšanās ar iedzīvotājiem
ir lietderīgas

Vecumnieku novada domes
priekšsēdētājs Guntis Kalniņš
atzīst, ka šī uzsāktā prakse ir
abpusēji izdevīga un lietderīga.

G. Skribāne ziņoja, ka saņemts
iesniegums no Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skolas
par papildu līdzekļu nodrošināšanu orķestra «Draugi»
koncerta braucienam uz mūzikas festivālu Spānijā no
2019. gada 27. aprīļa līdz
8. maijam. Tika nolemts piešķirt finansējumu 2500 EUR
apmērā.

Apstiprina
budžetu

G. Skribāne informēja par
sagatavoto budžeta projektu.
Vienbalsīgi tika nolemts apstiprināt Vecumnieku novada
Domes saistošos noteikumus
Nr. 2 «Vecumnieku novada
pašvaldības 2019. gada budžets».

Izbeidz un
apstiprina
deputāta pilnvaras

Domes
priekšsēdētājs
G. Kalniņš ziņoja, ka saņemts
Vecumnieku novada pašvaldības Domes deputātes Lienes
Batņas personisks rakstveida
iesniegums par savu pilnvaru
nolikšanu.
Nolēma 2019. gada 30. janvārī (pirms termiņa) apstiprināt L. Batņas Vecumnieku novada pašvaldības Domes deputāta pilnvaru izbeigšanos.
G. Kalniņš informēja, ka
saņemts Vecumnieku novada
vēlēšanu komisijas 30.01.2019.
sēdes protokols Nr. 2, kurā
nolemts apstiprināt partijas
«Zaļo un zemnieku savienība» deputātu kandidātu Jāni
Bračku par Vecumnieku novada Domes deputātu.
Alise Dreimane

Katru mēnesi tikšanās laiki tiks publicēti pašvaldības
izdevumā «Vecumnieku Novada Ziņas», kā arī portālā
www.vecumnieki.lv.
Aicinām būt aktīviem un
apmeklēt tikšanās, kas notiks
pagastos visa gada garumā, lai
klātienē pārrunātu aktuālos
jautājumus.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību
nodaļas
vadītāja
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Novada Domē
mainās deputāti

Liene Batņa 30. janvārī izbeigusi savas deputātes pilnvaras.
Foto – Alise Barkauska

L. Batņas vietu ieņemt tika aicināts Jānis Bračka.

Vecumnieku novada Domes sēdē 30. janvārī, deputāte
Liene Batņa pirms laika izbeigusi savas deputātes pilnvaras, pirms tam ar iesniegumu
vēršoties pašvaldībā, izvērtējot, ka savus tiešos amata pienākumus nevar apvienot ar
deputātes amatu. L. Batņa tika
ievēlēta no Zaļo un Zemnieku
savienības saraksta.
Par deputātes pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa pārējie
deputāti nobalsoja vienbalsīgi.
Atvadoties L. Batņa paskaidroja: «Divas nedēļas pirms Jaunā gada man tika izteikts ļoti
labs, bet nopietns piedāvājums
no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, kur strādāju jau
vairāk kā 20 gadus. Šajā akadēmijā esmu bijusi gan Mūzikas skolotāju katedras vadītāja,
gan lektore, gan arī praktizējusies citos amatos, līdz Mūzi-

kas akadēmijas rektors Guntars Prānis piedāvāja amatu –
studiju programmu direktors,
ko rūpīgi izvērtējot pieņēmu.»
Deputātes vietu ieņemt un
uzsākt darbu Domē tika aicināta nākamā L. Batņas pārstāvētā saraksta kandidāte Andžela Briča, kura saņēmusi
lielāko vēlētāju atbalstu, taču
viņa rakstiski atteicās, izvērtējot, ka deputātes pienākumus nevarēs apvienot ar ikdienas darbiem. Līdz ar to, L.
Batņas vietu ieņemt tika aicināts nākamais Zaļo un Zemnieku savienības saraksta kandidāts Jānis Bračka. J. Bračka
atzina, ka «Ir ļoti patīkami atgriezties politikā, lai gan gribēju lēnām no tās attālināties
un vērot to no malas. Bet, kas
jādara – jādara! Strādāsim, lai
mums visiem būtu labi!»
Alise Dreimane

Kāpēc vēl ir tādi...

Vairāku gadu garumā tiek
runāts un arī darīts, lai uzlabotu energoefektivitāti un taupītu siltumu, bet kā tad šī taupības apziņa izpaužas dzīvokļu
īpašnieku ikdienā?
Ir īpašas VIP personas, kurām liekas nevajadzīgi aizvērt
kāpņu telpas iekšējās durvis,
labi zinot, ka telpa tiek apsildīta un paši par to maksājam.
Paradoksāli, ka paši savu dzīvokļu durvis aizver kārtīgi.
Sanāk, ka šādi ļautiņi nav tik
truli, cik nekaunīgi. Šajā gadījumā, bez jebkādām iedzīvotāju aptaujām, atslēgt siltumu kāpņu telpās, un pirmais
taupības solis būtu sperts.
Padomājiet paši, cik liela platība tiek nevajadzīgi apsildīta.
Nākamie ir ilglaicīgie dzī-

vokļu un pieliekamo logu vaļā
turētāji. Atrunāšanās pēc tiek
pieminēti karstie radiatori un
telpu vēdināšana. Man rodas
jautājums – kāpēc neviens nekontrolē, cik pareizi tiek uzstādīti jaunie apkures radiatori – vai tiek pielietota atslēgšanas iespēja un tiek ierīkots
siltuma cirkulācijas loks?
Vai tiešām 26% apkures
cenu kāpums šķiet kā bonuss
vai kā papildus slogs iedzīvotāju nožēlojamām finansēm?
Tad nu domes priekšnieki,
vietnieki, deputāti un dedzīgie
renovācijas piekritēji, kuri solījās darboties iedzīvotāju labā, nāciet klajā ar skaļu šīs
problēmas risinājumu!
Vilnis Ušecks,
novada iedzīvotājs

SIA «Mūsu saimnieks»
skaidro, ka pagaidām šī problēma ir iedzīvotāju ziņā – jāciena daudzdzīvokļu nama
kaimiņi un aiz sevis kāpņu
telpas durvis jāaizver, lai siltums saglabātos kāpņu telpā.
Gandrīz katrai mājai tiek
rīkotas mājas iedzīvotāju sapulces, kurās tiek aicināti piedalīties visi mājas iedzīvotāji,
lai kopīgi mēģinātu atrisināt
radušās problēmas un apspriestu ar to saistītās lietas. Ir
iespēja dibināt dzīvokļu īpašnieku biedrību un piedalīties
energoefektivitātes projektā,
jo pirmskara un padomju laikā
celtajās mājās siltumapgādes
radiatoru regulēšanas iespējas
dzīvokļos ir ierobežotas. Tomēr energoefektivitātes projekts tāpat visu neizlabos, jo
vēl joprojām cilvēkiem pašiem

aiz sevis durvis būs jāaizver.
Ko darīt saistībā ar mājas
apsaimniekošanu un par savas
mājas energoefektivitātes uzlabošanu vispirms lēmumu pieņem dzīvokļu īpašnieki, lemjot
sapulcē, un pārējiem iedzīvotājiem ir jāpiekrīt, tikai tad par to
lemj Domes vadība, deputāti.
Apsekošanu par apkures
sistēmas atbilstību mājas projektam var veikt Būvvalde,
bet arī šajā gadījumā mājas
iedzīvotājiem ir jāiesniedz pieprasījums. Vai, ja pakalpojuma
sniedzējam ir aizdomas, ka
siltums tiek tērēts, bet par to
netiek maksāts, tad arī pakalpojuma sniedzējs var iesniegt
pieprasījumu Būvvaldei.
Par to, cik atbildīgi siltums
tiek tērēts un kā par to samaksāt,
atbildīgi ir dzīvokļu īpašnieki.
Alise Dreimane

Atklāts vienotais klientu apkalpošanas centrs
à1. lpp.

Dažādi pakalpojumi,
konsultācijas – vienuviet
Iedzīvotāji šajā VPVKAC
neatkarīgi no dzīvesvietas var
pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus (VSAA);
saņemt konsultācijas par Lauku
atbalsta dienesta (LAD), Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA), Uzņēmumu reģistra
(UR), Valsts darba inspekcijas
(VDI), VID un VSAA e-pakalpojumiem. Detalizēta in-

formācija par VPVKAC, tā
darba laiku un sniegtajiem pakalpojumiem ir pieejama pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv sadaļā «Pakalpojumi».
Jautājumu gadījumā sazināties ar Vecumnieku novada
domes Kancelejas nodaļas
sekretāri/lietvedi Viju Eiduku
(tālrunis: 63976734, e-pasts:
vecumnieki@pakalpojumacentri.lv) vai arī ar Vecumnieku novada domes Kancelejas
nodaļas sekretāri/lietvedi Aiju
Narbuti (tālrunis: 63976100,

IEVĒRĪBAI!
Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC , līdzi jāņem personu
apliecinošs dokuments (Pase vai ID karte).
Lai saņemtu e-pakalpojumu, personai nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, ar eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.
e-pasts: aija.narbute@vecumnieki.lv).
Vecumnieku
novada
VPVKAC darba laiks:
Pirmdien: 8.00 – 12.00 un
12.40 – 17.00;
Otrdien: 8.00 – 12.00 un
12.40 – 17.00;

Trešdien: 9.00 – 12.00 un
13.00 – 19.00;
Ceturtdien: 8.00 – 12.00
un 12.40 – 17.00;
Piektdien: 8.00 – 14.00.
Alise Barkauska,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Mainīsies maksa par atkritumu
apsaimniekošanu
Saistībā ar poligona
«Brakšķi» tarifa pieaugumu
no 18. februāra mainīsies
maksa par atkritumu
apsaimniekošanu
Vecumnieku novadā
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija (SPRK)
ir apstiprinājusi jaunus poligona «Brakšķi» atkritumu apglabāšanas tarifus ar dabas resursu nodokli (DRN), kas stāsies
spēkā 2019. gada 18. februārī.
Ja 2018. gadā poligona tarifs
veidoja 45,25 EUR/t (bez PVN),
tad no 18. februāra tas būs
53,63 EUR/t (bez PVN). Poligonā «Brakšķi» tiek nogādāti arī nešķirotie sadzīves atkritumi no Vecumnieku novada.
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta 12. daļa
paredz atkritumu apsaimniekotāja tiesības bez domes lēmuma iekļaut atkritumu apsaimniekošanas maksā poligona tarifu un DRN likmi to
izmaiņu gadījumā ar to spēkā
stāšanās dienu. Ņemot to vērā,
no 2019. gada 18. februāra
mainīsies arī maksa par atkritumu apsaimniekošanu Vecumnieku novadā.
No 2019. gada 18. februāra maksa par 1m³ sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ve-

cumnieku novadā būs 13,25
EUR/m³ bez PVN. No 1. februāra līdz 17. februārim atkritumu apsaimniekošanas tarifs
būs 12,24 EUR/m³. Privātmājās visbiežāk izmantotā 0,24
m³ konteinera vienas izvešanas reizes izmaksas vidēji pieaugs par 0,24 EUR (no 2,94
EUR līdz 3,18 EUR).
Saistībā ar tarifa izmaiņām
līgumi klientiem nav jāpārslēdz,
jo atbilstoši normatīvo aktu
kārtībai izmaiņas tajos stājas
spēkā automātiski. Vienlaikus
SIA «Eco Baltia vide» aicina
noslēgt līgumus tiem Vecumnieku iedzīvotājiem, kuri to
vēl nav izdarījuši.
Līdz 6. februāra darba dienas beigām līgumus bija noslēguši 88% Vecumnieku novada iedzīvotāju. Savukārt no
juridiskajām personām līgumus
ir noslēguši 67%. Visērtāk līgumus ir noslēgt elektroniski
www.ecobaltiavide.lv sadaļā
«Klientiem», izvēloties sadaļu «Līguma noslēgšana». No
1. februāra atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi tiek
nodrošināti tikai tiem klientiem, kuri ir noslēguši atbilstošus līgumus.
SIA «Eco Baltia vide» atvainojas Vecumnieku klientiem,
ka dažas nedēļas pēc darbības
sākšanas Vecumnieku novadā

tiks mainīta maksa par atkritumu apsaimniekošanu. Taču uzņēmumam nebija informācijas
par poligona izmaksu pieaugumu pirms oficiālā SPRK lēmuma.
SIA «Eco Baltia vide» aicina iedzīvotājus šķirot sadzīves atkritumus, lai samazinātu
izmaksas par nešķiroto atkritumu izvešanu un apglabāšanu
poligonā. Atkritumu šķirošanas konteineru adreses Vecumnieku novadā var uzzināt mūsu
mājaslapā, kā arī Latvijas Zaļā
punkta digitālajā kartē.
Vienlaikus atgādinām, ka
saskaņā ar normatīvajos aktos
paredzēto, arī turpmāk katru
gadu pieaugs DRN par atkritumu noglabāšanu poligonā,
kas proporcionāli atspoguļosies pakalpojumu cenās. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 2018. gadā DRN par
vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā pieauga līdz 35 EUR/t, 2019. gadā DRN likme būs 43EUR/t,
bet 2020.gadā – 50 EUR/t.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA «Eco
Baltia vide» rakstot e-pastu uz
vecumnieki@ecobaltiavide.lv
vai zvanot pa tālr. 8717.
Daiga Buča,
preses sekretāre,
«Eco Baltia» grupa

Vallē atkal ir
bankomāts

Valles pagasta iedzīvotāji
bija ļoti iepriecināti, kad pirms
astoņiem gadiem Vallē, degvielas uzpildes stacijā «ViršiA», toreiz «Dinaz», tika uzstādīts bankomāts. Iedzīvotājiem vairs nebija tālu jābrauc,
lai izņemtu skaidru naudu.
Taču šogad, 8. janvārī, a/s
«Swedbank» bankomāts tika
demontēts sakarā ar paredzētajiem degvielas uzpildes stacijas rekonstrukcijas un modernizācijas darbiem.
Jau no 7. februāra Valles
un tās apkārtnes iedzīvotāji atkal var atviegloti uzelpot un
neuztraukties par skaidras naudas izņemšanas iespējām, jo
Valles veikalā «Elvi» ir sācis
darboties a/s «Swedbank» bankomāts.
Alise Dreimane

Foto – Evita Caune

Nodarbību cikls «Esi līderis karjerā un dzīvē»
28. janvārī Valles un Vecumnieku vidusskolas skolēni
piedalījās nodarbību ciklā «Esi
līderis karjerā un dzīvē!», kas
tika organizēts Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projekta Nr. 8.3.5.0./16/I/001 «Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs» ietvaros.

Attīsta līderības prasmes

Nodarbību laikā personības izaugsmes koučinga speciālistes, treneres un mentores
Dainas Kriviņas vadībā jau-

niešiem, ar praktisku uzdevumu palīdzību, tika dota iespēja
apgūt zināšanas un iemaņas,
kā savas spējas un talantus izmantot līderības prasmju attīstībai. Tika analizēti pamatprincipi, kas jāievēro, lai kļūtu
par savas dzīves līderi. Strādājot grupās, tika analizēti Latvijas un pasaules veiksmīgu
cilvēku līderības pamatprincipi.

Izveido savu vērtību
vairogu

Jaunieši izprata un mācījās, kā individuālās spējas un

talanti var palīdzēt mērķtiecīgi plānot un veidot savu nākotnes karjeru, kā pareizi izvirzīt un noformulēt turpmākos personības izaugsmes
mērķus. Nodarbību laikā jaunieši, aktīvi darbojoties, komunicējot un sadarbojoties,
sevi izvērtēja un izveidoja savu vērtību vairogu. Skolēni
tika iekšēji motivēti dzīvot
pilnvērtīgu dzīvi un saprast,
kā izmantot katram doto laiku
savā labā.
Jaunieši atzinīgi vērtēja iespēju nodarbību laikā veicināt
domāšanu par nākotni, analizēt spēju un talantu saistību ar
sasniegumiem un līderību karjerā un dzīvē.
Visas ESF projekta ietva-

ros organizētās aktivitāšu izmaksas tiek segtas no projekta
finanšu līdzekļiem. Projekta
darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru
mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši
izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs. Projekta specifiskais mērķis - uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs.
Sagatavoja
Sintija Kreimane,
pedagogs,
karjeras konsultants
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Ugunsdzēsēji, sabiedriskās kārtības un drošības
speciālisti dalās pieredzē ar Lietuvas kolēģiem

Ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
atbalstu Aknīstē, Tērvetē un
Vecumniekos kopā ar vadošo
partneri Zemgales plānošanas
reģionu, Biržu un Rokišķu rajoniem Lietuvā līdz 2019. gada nogalei notiek pašvaldību
drošības dienestu sadarbību
un kapacitāti stiprinoši pasākumi – veidojot jaunus pārrobežu sadarbības risinājumus un
modernizējot ar drošību saistīto infrastruktūru.

Piedalās pieredzes
apmaiņas vizītē

24. janvārī Lietuvas republikā Rokišķos notika pieredzes
apmaiņas vizīte, kas tika organizēta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
«Safe borderlands» ietvaros.
Viena no projekta aktivitātēm ir pieredzes pārņemšana
un sadarbības veicināšana starp
pierobežu pašvaldībām. Iepriekš šāda veida pieredzes
apmaiņa notika 30. augustā arī
Rokišķos, kad par pašvaldības un valsts drošības un
ugunsdzēsības institūciju darbu dalījās Lietuvas republikas
sabiedriskās kārtības un ugunsdzēsības speciālisti. Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar kārtību, kā tiek nodrošināta un organizēta sabiedriskā
kārtība un ugunsdzēsība Lietuvā. Tika apmeklētas Rokišķu
rajona ugunsdzēsēju stacijas
Juodupē un Rokišķos, kam sekoja diskusija par kaimiņvalstu kopīgajiem izaicinājumiem
un atšķirībām sabiedriskās kārtības un ugunsdzēsības jomā.
24. janvāra vizītē Rokišķos
tikās projektā iesaistīto pašvaldību sabiedriskās kārtības un
ugunsdzēsības speciālisti. Par
kārtību, kā Latvijā tiek organizēta un nodrošināta sabiedriskās
kārtība un drošība, iepazīstināja
uzaicinātie pārstāvji no Latvijas
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa
un Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Zemgales

reģiona brigādes Dobeles daļas. Inovatīvas pieejas pieredzi sniedza Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas
centra vadītājs Gints Reinsons, kurš pastāstīja, kā Jelgavas pašvaldībā tiek izmantoti
visaptvero- ši saziņas, informācijas apmai- ņas un analīzes
mehānismi, ku- ri nodrošina
tiešu komunikāciju starp Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, infrastruktūras
uzturētājiem,
operatīvajiem
dienestiem,
valsts un pašvaldības ie-stādēm, komercsabiedrībām un
civilās aizsardzības komisiju.
Līdzīga pieredzes apmaiņas
vizīte šovasar tiks organizēta arī
Vecumniekos.

Projekta aktivitātes

Projekta ietvaros Vecumnieku novadā iegādātas un uzstādītas 26 video novērošanas
kameras. Vecumnieku novada
teritorijā tika iegādātas un uzstādītas 11 informatīvās ceļa
zīmes ar informāciju, ka Vecumnieku novadā tiek veikta
videonovērošana. Februārī tiks
izsludināts iepirkums aprīkojuma iegādei Skaistkalnes un
Bārbeles ugunsdzēsējiem. Savukārt sabiedriskās kārtības
nodaļas IT tehnoloģiju un aprīkojuma iegādes iepirkumam
ir iesniegti līguma grozījumi,
līdz ar to iepirkums tiks veikts
pēc līguma grozījumu apstiprināšanas Publisko iepirkumu
likuma noteiktajā kārtībā. Projekta informatīvo kampaņu
laikā Vecumnieku novada iedzīvotājiem tiks izdalīti reprezentatīvie materiāli ar projekta logotipu – 120 krekliņi, 120
cepures, 350 gaismas atstarotāji un 120 atslēgu piekariņi.
Viena no šādām akcijām notika 2018. gada novembrī, kad
Vecumnieku novada skolās
notika izglītojoši informatīvas
lekcijas «Drošības diena Vecumniekos».
Alīna Žukauska
Attīstības plānošanas nodaļas
projektu koordinatore

Projekts: LLI-302 «Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas
pierobežā». LLI-302 «Improvement of efficiency and availability of local public security services in cross border regions of
Latvia and Lithuania».
Saīsinātais nosaukums: «Safe borderlands».
Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018 – 30.11.2019 (20 mēneši).
Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV),
www.zemgale.lv
Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto
drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.
Projekta kopējais finansējums: 543 262,45 EUR (t.sk.
ERAF finansējums 461 773,08 EUR)
Zemgales Plānošanas reģiona finansējums: 84 675,27 (t.
sk. ERAF finansējums 71 973,98 EUR)
Vecumnieku novada domes kā Sadarbības partnera projekta
izmaksas:
Kopējās izmaksas: EUR 50 187,62
ERAF finansējums: EUR 42 659,47
Pašvaldības līdzfinansējums: EUR 7528,15
Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam, www.latlit.
eu; www.europa.eu; www.facebook.com/Zemgale/
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo
atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Vecumnieku novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par
Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Vecumnieku novada Domes Valles vidusskola,
reģ. Nr. 90009125813, piedāvā darbu
DIREKTORA VIETNIEKAM
SAIMNIECISKAJOS JAUTĀJUMOS
uz pilnu darba slodzi uz nenoteiktu laiku
Darba vieta: Valles vidusskola, Valle, Valles pagasts, Vecumnieku novads, LV 5106
Galvenie darba pienākumi:
• Prast orientēties saimnieciskajos budžeta jautājumos;
• Kontrolēt un nodrošināt tehnisko darbinieku darbību;
• Plānot un kontrolēt telpu, ēku, teritorijas uzturēšanas
darbus;
• Organizēt materiālo līdzekļu sagādes norisi;
• Būt mobilam, un spēt ātri reāģēt dažādās situācijās;
• Darba drošības noteikumu ievērošana (ugunsdrošība,
elektrodrošība).
Prasības:
• Vidējā tehniskā izglītība;
• Latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
• Atbildības sajūta, saskarsmes iemaņas un godprātīga
attieksme pret darbu;
• Prasme organizēt savu darbu un analizēt situāciju;
• Labas datorlietotāja prasmes ( MS Word, MS Excel);
• Darba pieredze līdzīgā amatā ne mazāk kā 3 gadi;
• B, BE kategorijas autovadītāja apliecība ;
• Personīgā automašīna.
Piedāvājam:
• Bruto mēneša algu 819.00 EUR;
• Regulāras apmācības;
• Draudzīgu kolektīvu.
Motivācijas vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu:
direktors.valle@vecumnieki.lv līdz 20. februārim.
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Saistošie noteikumi Nr. 12
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma
«Par pašvaldībām» 15. panta
pirmās daļas 1. punktu, 43. panta pirmās daļas 11. punktu un
trešo daļu, Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6. panta
ceturto un piekto daļu.
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas
tīkli un būves tiek pievienotas
centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā
ietveramos noteikumus, kā arī
tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.4. brīvkrānu izmantošanas kārtību;
1.5. administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu.
2. 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
vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
3. Ja Vecumnieku novada
pašvaldības teritorijas plānošanas normatīvajos aktos noteiktajā teritorijā un kārtībā ir
izbūvēta centralizētā ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēma, būvējot jaunbūves, pārbūvējot vai atjaunojot nekustamo īpašumu, kurā paredzēta
ūdens lietošana, pievienošanās centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai
ir obligāta.
4. Pakalpojumu sniedzējs
saskaņošanai iesniegtos būvniecības ieceres dokumentus
par objekta ūdensapgādes vai
kanalizācijas tīklu un būvju pievienošanu centralizētajai

ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai nesaskaņo, ja to
izstrādē nav ievērotas pakalpojumu sniedzēja tehnisko noteikumu prasības un informē
būvniecības ieceres dokumentu iesniedzēju par konstatētajām neatbilstībām.
5. Ja nekustamā īpašuma
īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus,
ir parādu saistības par pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējs
var atteikt izsniegt tehniskos
noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.
6. Pēc nekustamā īpašuma
ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu un būvju pievienošanas centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai
būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs nodrošina izpildīto darbu uzrādīšanu
pakalpojumu sniedzēja pārstāvim atvērtā būvbedrē.
7. Pēc centralizētās ūdensapgādes sistēmas būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs par saviem līdzekļiem
veic no jauna izbūvēto ūdensvada tīklu:
7.1. hidraulisko pārbaudi
atbilstoši Latvijas būvnormatīvam par ūdensapgādes būvēm un Latvijas standarta par
prasībām sistēmām un to
komponentēm ārpus ēkām noteikumiem pakalpojumu sniedzēja pārstāvja klātbūtnē;
7.2. dezinfekciju un skalošanu atbilstoši Latvijas būvnormatīva par ūdensapgādes
būvēm prasībām;
7.3. ūdens parauga testēšanu akreditētā laboratorijā;
7.4. novietojuma uzmērīšanu.
8. Pēc nekustamā īpašuma
ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma
īpašnieks pakalpojumu sniedzējam iesniedz:
8.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un
digitālā formā (*dgn vai *dwg
formātā), uzrādot horizontālās
piesaistes un vertikālās atzīmes;
8.2. kanalizācijas pašteces

tīkliem teleinspekcijas rezultātus tiem cauruļvadiem, kuru
diametrs ir no vai lielāks par
200 mm;
8.3. rakstveida apliecinājumu, ka nekustamajā īpašumā
vietējais ūdens ņemšanas avots
(urbums vai spice) nav pieslēgts kopējai centralizētajai
nekustamā īpašuma ūdens apgādes sistēmai;
8.4. rakstveida apliecinājumu, ka nekustamajā īpašumā uzkrātie lietus notekūdeņi,
sniega kušanas notekūdeņi un/
vai zemesgabala drenāžas notekūdeņi netiek novadīti centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
8.5. aizpildītu iesniegumu
par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma lietošanas
līguma noslēgšanu.
9. Pēc ūdensvada un kanalizācijas sistēmu būvniecības darbu pabeigšanas, saistošajos noteikumos noteiktās
dokumentācijas iesniegšanas,
piedaloties pakalpojumu sniedzēja pārstāvim, tiek sastādīts
akts par nekustamā īpašuma
gatavību pievienošanai centralizētajai ūdensapgādes un/
vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
10. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētās kanalizācijas sistēmas
tīklam nekustamā īpašuma
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.
11. Ja nekustamā īpašuma
īpašnieks vai valdītājs ir izpildījis noteikumu prasības un
izbūve ir veikta atbilstoši pakalpojumu sniedzēja izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem,
apstiprinātajam būvprojektam,
apliecinājuma kartei vai paskaidrojumu rakstam un nav
pieļautas nesaskaņotas atkāpes,
pakalpojumu sniedzējs uzliek
verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir pakalpojumu
sniedzēja īpašums, ar nepieciešamo aprīkojumu nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja izbūvētajā komercuz-

skaites mēraparāta mezglā,
sastādot aktu par mēriekārtas
un komercuzskaites mezgla
uzstādīšanu, noplombēšanu
un pieņemšanu ekspluatācijā.
12. Gadījumā, ja starp pakalpojumu sniedzēju un lietotāju ir noslēgta rakstveida vienošanās par ūdenssaimniecības tīklu bezatlīdzības nodošanu vai pieņemšanu, noformē
nodošanas – pieņemšanas aktu, kam pievienojami zemāk
norādītie dokumenti un informācija:
12.1. būvvaldes akceptēts
būvprojekts un akts par būvju
nodošanu ekspluatācijā;
12.2. būvdarbu izpildītāja
sagatavots izpilduzmērījums –
izbūvētā ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkla inženiertopogrāfiskais uzmērījums, saskaņā
ar Ministru kabineta 2012. gada
24. aprīļa noteikumiem Nr. 281
«Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās
centrālās datubāzes noteikumi»;
12.3. segto darbu pieņemšanas akts/akti par būvdarbiem, kuru apjoma un kvalitātes kontroli nav iespējams izdarīt bez īpašiem pasākumiem
vai papildu darba, kā arī finanšu un citu resursu piesaistīšanas (akti jāiesniedz par ūdensvada tīkliem, sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvadiem, sadzīves kanalizācijas
spiedvadiem un kanalizācijas
sūkņu stacijām, tai skaitā arī
ūdensvada un/vai sadzīves kanalizācijas spiedvada hidrauliskās pārbaudes akti);
12.4. aktu par ūdensvada
tīklu skalošanu un dezinfekciju;
12.5. akreditētas laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu par dzeramā ūdens kvalitāti;
12.6. veiktās kanalizācijas
cauruļvadu teleinspekcijas digitālo materiālu un aktu;
12.7. grāmatvedības izziņu par ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu, kurus paredzēts
nodot pakalpojumu sniedzēja
īpašumā, izmaksām un tehniskajiem rādītājiem (izbūves
gads, garums, diametrs, materiāli u. c.);
à8. lpp.
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Saistošie noteikumi Nr. 12 Sabiedrisko ūdenssaimniecības
à7. lpp.
12.8. dokumentus, kas apliecina apgrūtinājumu ierakstīšanu zemesgrāmatā, ja ūdensvada un /vai kanalizācijas tīkli
un būves apgrūtina kādu nekustamo īpašumu;
12.9. pakalpojumu sniedzēja norādīta būvuzrauga atzinumu par izbūvēto inženiertīklu
gatavību nodošanai ekspluatācijā un/vai konstatētajiem trūkumiem un to novēršanas procedūru; būvuzrauga pakalpojumi tiek apmaksāti un konstatētie trūkumi būvdarbos tiek
novērsti no attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja finanšu līdzekļiem;
12.10. aizpildītu iesniegumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu.
13. Pakalpojumu sniedzējs
ir tiesīgs izlemt, vai pieņemt
valdījumā, īpašumā vai lietošanā ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklus, attīrīšanas ietaises, sūkņu stacijas un kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas, kas iepriekš nav bijušas
pakalpojumu sniedzēja grāmatvedības bilancē.
14. Ja nepieciešams augstāks ūdens spiediens par normatīvos paredzēto, lietotājs
par saviem līdzekļiem drīkst
ierīkot vietējās ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtas,
saskaņojot rakstveidā to ar pakalpojumu sniedzēju.
15. Ja ūdens padeve ēkā
paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram: no vietējās
akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas),
to savienošanas vietā jābūt
vismaz 50 mm lielam ūdens
plūsmas pārtraukumam vai
speciālam pretvārstam, kas
nodrošina ūdens plūsmas pārtraukumu. Abus ievadus drīkst
savienot tieši, ja tajos ierīko
īscauruli, kura jāizņem, ja darbojas otrs ievads.
16. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā, izlietne, duša vai tualetes pods),
kas novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni
(piemēram: pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas
sistēmai izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izvadu un
ierīkojot uz tās elektrificētu

aizbīdni, kuru automātiski vada kanalizācijas caurulē ievietots signāldevējs, vai speciālu
vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu
kanalizācijas sistēmas.
17. Ja ūdensvada ievadu
vai kanalizācijas izvadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams
pievienot tīklu izvietojuma dēļ,
tad Pakalpojumu sniedzējs ir
tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā blakuslietotāja pievadu pievienot pie
cita Lietotāja ūdensapgādes
(aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas
cauruļvadiem, tai skaitā, šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar
zemes īpašnieku un lietotāju
un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu
citiem lietotājiem. Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotam tīklu
apkalpošanas robežu aktam
un noslēgtam līgumam starp
blakuslietotāju un lietotāju.
18. Ja izmaiņas blakuslietotāja īpašumā rada nepieciešamību pārbūvēt centralizētos
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklus, tad būvniecības
izmaksas sedz blakuslietotājs
pēc to faktiskiem apjomiem.
19. Ja blakuslietotājs neizpilda Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā noteiktās
prasības vai ar Lietotāju noslēgtā līguma noteikumus,
lietotājs ir tiesīgs atslēgt blakuslietotāja ūdensvada un/vai
kanalizācijas tīklu, savstarpēji
noslēgtā līguma un Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un saskaņā ar to izdoto
Ministru kabineta noteikumu
noteiktajā kārtībā.
20. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos
noteiktajā vietā, pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs atļaut lietotājam to izbūvēt citā saskaņotā
vietā ar tiesībām pakalpojuma
sniedzējam piekļūt komercuzskaites mēraparāta mezglam.
21. Pakalpojumu sniedzējs
uzstāda komercuzskaites mēraparātu ar raksturlielumiem,
kas atbilst pakalpojumu snie-

dzēja izsniegtajos tehniskajos
noteikumos izvirzītajām prasībām un ievērojot lietotāja
esošo vidējo ūdens patēriņu
vai lietotāja sagatavotajā būvprojektā, apliecinājuma kartē,
paskaidrojuma rakstā vai iesniegumā norādīto plānoto vidējo ūdens patēriņu nekustamajā īpašumā.
22. 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 lietotāja atbildības robežas. Izdevumu faktiskais apmērs ir pierādāms ar
pakalpojumu sniedzēja grāmatvedības dokumentāciju par
preces iegādi un darbu izmaksām un tie ir ietverami lietotājam nākamā mēneša sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu rēķinā, pēc
jauna komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas darbu pabeigšanas.
III Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās
kanalizācijas sistēmas
ekspluatācijas, lietošanas
un aizsardzības prasības
3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība
un uzturēšana
23. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:
23.1. grāmatvedības bilancē esošie maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;
23.2. grāmatvedības bilancē esošās ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas,
ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi
un rezervuāri;
23.3. grāmatvedības bilancē esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, centralizētās kanalizācijas sūkņu stacijas, maģistrālie kanalizācijas spiedvadi,
pašteces kanalizācijas tīkli;
23.4. iepriekš minētajos
apakšpunktos minēto centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās skatakas,
kontrolakas, cauruļvadu armatūra un hidranti;
23.5. komercuzskaites mēraparāti.

24. Pakalpojumu sniedzēja
apkalpes zonā var tikt slēgts
apkalpošanas līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras daļas uzturēšanu,
kuras nav pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā,
noslēdzot rakstveida līgumu
par pakalpojuma sniegšanu,
kas nav atzīstams par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu un kas tiek sniegts
par samaksu, kas noteikta, pusēm vienojoties pakalpojuma
sniegšanas līgumā. Papildus pakalpojuma līgumā norāda pakalpojuma sniedzēja tiesības
iekļūt apkalpes zonā esošās
dzīvojamās un/vai nedzīvojamās ēku telpu grupās ūdensapgādes inženierkomunikāciju un ūdens patēriņa mērītāju
apsekošanas un ekspluatācijas
pārbaudei, iepriekš to saskaņojot ar lietotāju.
25. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā un atbildībā esošajiem tīkliem un būvēm ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas ar ierobežojumiem, kas
noteikti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
26. Pēc saskaņošanas ar lietotāju pakalpojumu sniedzējs
savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot lietotāja nekustamo īpašumu, lai
pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību
un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
27. Gadījumā, ja pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un/vai
centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt lietotāja ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
sistēmas.
28. Lietotājam noteikti jāuzglabā savu, kā zemē, tā arī
ēkas iekšienē izveidoto ūdensvada un kanalizācijas iekārtu
shēmas un izpildzīmējumi, kur
norādīti cauruļu diametri, dziļums, armatūras, ūdens patēriņa mērītāju un ūdens patēriņa
mērītāja mezglu, tajā skaitā
komercuzskaites mēraparāta
mezgla, izveidošanas vietas.
29. Lietotājiem, kam nav
savu ūdensvada un kanalizācijas tīklu shēmas vai izpildzī-
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pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība
mējuma, jāsastāda inventarizācijas zīmējumi. Par izpildzīmējumiem var izmantot apstiprināta projekta darba zīmējumus (ar ienestām izmaiņām),
kas saskaņoti ar pakalpojumu
sniedzēju.
30. Lietotājam jānodrošina
pastāvīga savu ūdensvada tīklu uzturēšana un uzraudzība
tīklu apkalpes robežu aktā norādītajā teritorijā, kas aptver:
30.1. regulāru ūdensvada
tīklu apskati, lai brīdinātu pakalpojumu sniedzēju par
ūdens noplūdēm un tās savlaicīgi novērstu;
30.2. tā apkalpes zonā esošo ūdensvada iekārtu (cauruļu, ūdens patēriņa mērītāju,
lūku, aku, norādījumu plāksnīšu) bojāšanas un appludināšanas nepieļaušanu;
30.3. tā apkalpes zonā esošo ūdensvada iekārtu (cauruļu, ūdens patēriņa mērītāju,
lūku, aku, norādījumu plāksnīšu) attīrīšanu no atkritumiem,
ledus un sniega sanesumiem;
30.4. automātisku noslēgtu vai aizbīdņu ierīkošanu kanalizācijas sistēmā, ja Lietotājam pagrabtelpās ir izvietotas
sanitārās iekārtas (izlietnes,
tualetes podi, duškabīnes, trapi, u. c.);
30.5. kanalizācijas tīklu
profilaktisko tīrīšanu ne retāk
kā divas reizes gadā;
30.6. neplānotu kanalizācijas tīklu profilaktisko tīrīšanu pēc pakalpojumu sniedzēja
pamatota pieprasījuma;
30.7. ja lietotāja tīklu apkalpes robežu aktā norādītajā
teritorijā esošo kanalizācijas
tīklu aizsērējums vai ietekmē
centralizētās kanalizācijas sistēmu tīklu tehnisko stāvokli
un sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
nodrošināšanu citiem lietotājiem, Pakalpojumu sniedzējs
ir tiesīgs veikt lietotāja kanalizācijas tīklu tīrīšanu par lietotāja līdzekļiem, ietverot veikto darbu izmaksas pēc to faktiskajiem apmēriem lietotājam
izsniedzamajos rēķinos.
31. Lietotāja īpašumā vai
valdījumā esošie ūdensvada
un kanalizācijas tīkli un būves
(tai skaitā, komercuzskaites
mēraparāta mezgls un kanalizācijas kontrolakas, ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtas un kanalizācijas pārsūknē-

šanas stacijas, kas ierīkotas
zemesgabala robežās) tiek izbūvētas, ekspluatētas un remontētas par lietotāja līdzekļiem.
32. Lietotājam jāsagatavo
tā apkalpes daļā esošie ūdensvada tīkli un armatūra, tāpat
arī komercuzskaites mēraparāta mezgls darbam ziemas
apstākļos.
33. Pakalpojumu sniedzējs
nodrošina lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu, ja komercuzskaites
mēraparāta mezgls atbilst būvniecību regulējošo normatīvo
aktu un Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma un saskaņā ar to izdoto Ministru
kabineta noteikumu un šo noteikumu prasībām. Neatbilstības konstatēšanas gadījumā
lietotājam ir pienākums novērst konstatētos trūkumus un
nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla atbilstību komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai. Lietotājs ar pakalpojumu sniedzēju var vienoties, ka pakalpojuma sniedzējs
par maksu veiks komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbūvi vai labiekārtošanu (komercpakalpojums).
34. Vienošanās par komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbūvi nav uzskatāma par
sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sastāvdaļu un ir
apmaksājama papildus sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumiem saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja aprēķinu.
3.2. Prasības notekūdeņu
novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā
35. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
35.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas
būvju funkcijas, to ekspluatācijas ilgumu;
35.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apkalpojošā personāla
veselībai;
35.3. 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;
35.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C un vides pH
ir robežās no 6,5 līdz 8,5;
35.5. kuri nesatur vielas,
kuras piesārņo kanalizācijas
cauruļvadus vai nogulsnējas
uz kanalizācijas skataku sienām (piemēram – tauki);
35.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas
nepārsniedz saistošo noteikumu 1. pielikumā noteiktās
maksimāli pieļaujamās koncentrācijas normas.
36. Ja lietotāja novadāmo
notekūdeņu piesārņojums pārsniedz noteikumu 1.pielikumā
maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad:
36.1. lietotāja notekūdeņiem, pirms to novadīšanas
centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem vietējās
attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas
norādītas saistošo noteikumu
1. pielikumā;
36.2. atsevišķos gadījumos,
ievērojot normatīvos aktus,
pakalpojumu sniedzējs var atļaut lietotājam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā
notekūdeņus bez iepriekšējas
attīrīšanas vai daļēji attīrītus
notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un papildu maksa noteikta pakalpojuma līgumā un ja piesārņojuma
koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
37. Lietotāja pienākums ir
nekavējoties ziņot pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā
arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
38. Gadījumos, ja saistošajos noteikumos minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā
un to pieņemšanas nosacījumi
nav noteikti pakalpojuma lī-

gumā ar pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai
izraisa avāriju centralizētajā
kanalizācijas sistēmā, notekūdeņu pārsūknētavas vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
darbības traucējumus, tad pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.
39. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu
noņemšanu un ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklu apsekošanu lietotāja nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai
kanalizācijas tīklos paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. Lietotājam nav tiesību
aizliegt paraugu noņemšanu.
40. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:
40.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un kuru emisiju
un noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos
noteiktajam laikam;
40.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida
vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
40.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas;
40.4. skābes un citas vielas,
kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes,
sēroglekļa u. c.) izdalīšanos;
40.5. radioaktīvas vielas;
40.6. cietus priekšmetus,
tekstilizstrādājumus, smiltis,
grunti, eļļas, taukus un citas
vielas, kas var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas
(vai cauruļvadu) aizsērēšanu;
40.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus,
koncentrētus šķīdumus, atslāņa
un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un tml;
40.8. atmosfēras nokrišņu
(sniega, lietus) notekūdeņus
jaunbūvētajos kanalizācijas tīklos;
40.9. zemesgabala drenāžas notekūdeņus;
40.10. ūdenī peldošus nešķīstošus piemaisījumus, kuru
diametrs ir lielāks par 4 mm.
à10. lpp.
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Saistošie noteikumi Nr. 12 Sabiedrisko ūdenssaimniecības
à9. lpp.
41. Pakalpojumu sniedzējs
var pieprasīt lietotājam, atkarībā no novadīto notekūdeņu
piesārņojošo vielu koncentrācijas, uzstādīt notekūdeņu
priekšattīrīšanas ietaises, lai
mazinātu piesārņojošo vielu
ietekmi uz vidi. Priekšattīrīšanas iekārtu neierīkošanas gadījumā lietotājs atbild par visiem zaudējumiem un sedz
visas izmaksas, kas saistītas ar
notekūdeņu attīrīšanu līdz iekārtu uzstādīšanas brīdim, ievērojot normatīvajos aktos noteikto Lietotāju atbildību par
centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadīto notekūdeņu sastāva neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
3.3. Prasības centralizēto
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai
un aizsardzībai
42. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā un valdījumā esošās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatē pakalpojumu sniedzējs.
43. Pakalpojumu sniedzējam, realizējot normatīvajos
aktos noteiktās tiesības jebkurā diennakts laikā avārijas novēršanai vai tās seku likvidēšanai brīvi piekļūt centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kas atrodas citu
personu nekustamā īpašuma
teritorijā, ir pienākums sakārtot teritoriju pēc avārijas novēršanas.
44. Ja starp lietotāju un pakalpojumu sniedzēju rodas
strīds par īpašuma tiesībām uz
ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu daļu, pakalpojumu
sniedzējs līdz strīda atrisināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nepārtrauktai
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma nodrošināšanai turpina ekspluatēt un lietot
tikai tos centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklus, kas nepieciešami
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
nodrošināšanai citiem sabiedrisko ūdenssaimniecības lietotājiem.
45. Jebkurai personai ir
aizliegts:
45.1. patvaļīgi, neievērojot
šo saistošo noteikumu prasī-

bas, pieslēgties centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem;
45.2. novietot transporta līdzekļus vai smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām
hidrantu akām;
45.3. novietot virs ūdensvada vai kanalizācijas tīkliem
jebkādas pagaidu būves;
45.4. centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu skatakās
izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu
ūdeņus un gruntsūdeņus, kā
arī izmest cietos atkritumus
vai citus priekšmetus;
45.5. nepiederošām personām veikt jebkādas darbības
pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās
centralizētās ūdensapgādes un
centralizētās kanalizācijas sistēmās;
45.6. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmu tīklu skataku vākus, izņemot, ja šāda darbība ir saskaņota ar pakalpojumu sniedzēju
vai tiek veikta tā uzdevumā;
45.7. bojāt ugunsdzēsības
hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes;
45.8. patvaļīgi, neievērojot
šo noteikumu prasības, pieslēgties
centralizētajiem
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem;
46. Nekustamā īpašuma
īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku
izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.
47. Ja lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā
nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla
lūka iespējai tīrīt kanalizācijas
tīklus) un uzstādīti pretvārsti,
ir bojāti lietotāja ēkas iekšējie
ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai netiek ievērotas šo
noteikumu un būvnormatīvu
prasības, lietotājs ir atbildīgs
par iespējamām sekām.
48. No decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas
sistēmā tikai pakalpojumu
sniedzēja noteiktās, speciāli
izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās.

49. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par savas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
tehnisko apkopi un darbību
līdz piederības robežai. Ja lietotājs savām vajadzībām izmanto vietējos ūdens avotus
(artēziskos urbumus), šiem
ūdensvada tīkliem jābūt fiziski atvienotiem (ar gaisa spraugu) no centralizētajiem ūdensvada tīkliem. Lietotājam jāseko savā īpašumā un valdījumā
esošās ūdensvada un kanalizācijas sistēmas un armatūras
tehniskajam stāvoklim un jebkura noplūde nekavējoties jālikvidē par saviem līdzekļiem.
50. Ja lietotājs izmanto savu lokālo ūdens ieguvi (dziļurbums, spice, u.c.) un notekūdeņus novada kopējā kanalizācijas kolektorā, viņam ir
pienākums iesniegt pakalpojumu sniedzējam tehnisko dokumentāciju, ūdens ieguves
shēmu, sūkņu un citu iekārtu
tehnisko dokumentāciju un
uzrādīt dabā esošās iekārtas
darbību.
51. Objektiem, kuros tiek
veikti rekonstrukcijas darbi, kā
arī objekta īpašnieka maiņas
gadījumā, ja nav kanalizācijas
izvada izpilddokumentācijas,
jāveic cauruļvadu teleinspekcija par īpašnieka līdzekļiem
un jāiesniedz pakalpojumu sniedzējam.
52. Aizliegts atstāt atvērtas kanalizācijas skataku lūkas,
izņemot avārijas situācijas vai
remontdarbu laikā. Avārijas
situācijā vai remontdarbu laikā jāveic nepieciešamie darba
aizsardzības pasākumi, uzstādot apzīmējumus un norobežojot teritoriju ap atvērto lūku.
53. Ja pakalpojumu sniedzēja pārstāvis konstatē šo
saistošo noteikumu pārkāpumus, lietotāja vai lietotāja pārstāvja klātbūtnē tiek sastādīts
akts, norādot trūkumu novēršanas laiku. Lietotāja atteikšanās parakstīt aktu neatbrīvo
viņu no atbildības un pienākuma novērst trūkumus.
54. Lietotājam jānodrošina savā īpašumā un valdījumā
esošo pagrabu aizsardzību pret
ūdens un kanalizācijas notekūdeņu applūšanu, nodrošinot
tīklu hermetizāciju lietotāja
atbildības teritorijā.
55. Lietotājam jāuzrauga
ūdensvada pievada aizbīdņi

un aizbīdņa kapes, savas teritorijas robežās esošas ūdensvada un kanalizācijas ietaises
(caurules, ūdens patēriņa mērītājus, lūkas, skatakas, režģi,
norādījumu plāksnītes u. c.),
nepieļaujot to bojāšanu, applūdināšanu un aizsalšanu, kā
arī jāattīra no atkritumiem, ledus un sniega skataku vāki.
Jāseko, lai uzstādītās plombas
netiktu noņemtas vai bojātas,
jānodrošina virszemes ūdeņu
novadīšana no skatakām.
56. Fiziskām un juridiskām
personām, kas sabojājušas Pakalpojumu sniedzēja īpašumā
vai valdījuma esošas ūdensvada un kanalizācijas sistēmas
un būves, nekavējoties jāziņo
par to pakalpojumu sniedzējam, bojājumi jānovērš pašu
spēkiem un par saviem līdzekļiem pakalpojumu sniedzēja
tehniskajā uzraudzībā.
57. Fiziskām un juridiskām
personām pilnā apmērā jāatlīdzina pakalpojumu sniedzējam zaudējumi par bojātajām
centralizētās ūdensvada un kanalizācijas sistēmām un būvēm, kā arī izdevumi šo tīklu
un būvju darbības atjaunošanai, ja tie radušies, lietotājam
pārkāpjot šo saistošo noteikumu prasības.
58. Lietotājam jānodrošina
vienmērīga ražošanas notekūdeņu daudzuma un sastāva
novadīšana centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklos visas diennakts laikā. Nepieciešamības gadījumos lietotājs
ierīko ražošanas notekūdeņu
krājtvertnes.
3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības
59. Ja lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir
apvadlīnija, kas nodrošina
ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai lietotāja teritorijā
esošo hidrantu darbību, pakalpojumu sniedzējs noplombē
apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā
stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Lietotājs ir atbildīgs
par plombas tehnisko stāvokli
un saglabāšanu.
60. Noņemt plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst, tikai
dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot
ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Lietotājam 24 stundu
laikā jāpaziņo pakalpojumu
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pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība
sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc pakalpojumu sniedzēja pārstāvis
aizbīdņa noplombēšanai.
61. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts
tikai ugunsgrēka gadījumā un
pakalpojumu sniedzēja vajadzībām.
62. 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
pakalpojumu sniedzēja veikto
aprēķinu. Hidranta lietotājs ir
pilnībā materiāli atbildīgs par
ugunsdzēsības hidranta tehnisko stāvokli un darbību visā
tā lietošanas laikā, gan vasaras, gan ziemas periodā.
3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība
63. Pakalpojumu sniedzējs
ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā
īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.
64. Lai izmantotu ūdens
brīvkrānus ūdenssaimniecības
pakalpojumu nodrošināšanai,
lietotājam ir jānoslēdz pakalpojuma līgums ar pakalpojumu sniedzēju.
65. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par
to nekavējoties jāziņo pakalpojumu sniedzējam.
66. Lietotājam, kam ir noslēgts līgums ar pakalpojumu
sniedzēju par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu, izmantojot ūdens brīvkrānu, patērēto ūdens daudzumu
no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem vai ūdens patēriņa normas komercuzskaitei,
kas noteikta saistošo noteikumu 2. pielikumā.

VI Sabiedriskā
ūdenssaimniecības
pakalpojuma līgumā
ietveramie noteikumi,
līguma slēgšanas, grozīšanas
un izbeigšanas kārtība
4.1. Pakalpojuma līguma slēgšanas procedūra
67. Lai nekustamā īpašuma

īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kļūtu par lietotāju, nekustamā īpašuma īpašniekam vai
tiesiskajam valdītājam jānoslēdz pakalpojuma līgums par
centralizēto ūdensvada un kanalizācijas sistēmu lietošanu.
68. Pakalpojuma līgumu ar
pakalpojumu sniedzēju slēdz:
68.1. nekustamā īpašuma
īpašnieks vai valdītājs;
68.2. dzīvojamās mājās, kas
ir sadalītas dzīvokļu īpašumos, 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;
68.3. dzīvojamās mājās, kas
nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds
no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots
citu kopīpašnieku vārdā slēgt
līgumu;
68.4. nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki
vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;
68.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos
ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā.
69. Pakalpojuma līguma
sagatavošanai pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai
nepieciešamās pakalpojumu
sniedzēja noteiktās ziņas un
pievienojot šādu informāciju:
69.1. fiziskām personām –
ziņas no pases vai ID kartes;
69.2. juridiskām personām –
izziņa no Uzņēmuma reģistra
par paraksta tiesīgajām personām, par maksātnespējas, likvidācijas vai reorganizācijas
procesa esamību vai neesamību, par saimnieciskās darbības
esamību vai tās apturēšanas
faktu, bankas rekvizīti, pilnvara, ja pakalpojuma līgumu
parakstīs persona, kas nav juridiskās personas amatperso-

na jeb paraksta tiesīgā persona;
69.3. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma
piederību, ja ir attiecināms uz
attiecīgo pakalpojuma līguma
slēdzēju (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.);
69.4. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas
veidu;
69.5. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu
par pakalpojuma līguma slēgšanu;
69.6. dokumentu, kas apliecina fiziskās personas tiesības parakstīt pakalpojuma līgumu, ja pakalpojuma līgumu
paraksta pilnvarota fiziska
persona un šis pilnvarojums
neizriet no likuma;
69.7. tehnisko informāciju
(izpildmērījumu vai shēmu)
par vietējo ūdens ieguves vietu un/vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu,
ja pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir;
69.8. par izvēlēto norēķinu
veidu (maksājumu sistēmu)
par saņemtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
70. Pakalpojumu sniedzējs
ir tiesīgs, ja tas nepieciešams
pakalpojuma līguma noslēgšanai, apsekot nekustamā īpašuma iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa,
atbilstoša faktiskai situācijai
un tā ir pietiekama pakalpojuma līguma noslēgšanai.
71. Nekustamā īpašuma
īpašnieks vai valdītājs 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.
72. Ja pakalpojuma līguma
slēdzējs, pārņemot nekustamo
īpašumu, nav pieaicinājis pakalpojumu 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.
73. Gadījumā, ja, apsekojot nekustamo īpašumu, tiek
konstatēts, ka nekustamajā īpašumā ir bijis ierīkots ūdens
patēriņa mērītājs, par kura esamību nebija paziņots pakalpojumu sniedzējam, lietotājam ir
jāveic norēķins par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem saskaņā ar apsekotā ūdens patēriņa mērītāja
rādījumiem.
74. Gadījumā, ja pakalpojumu līguma slēgšanas procedūras ietvaros, apsekojot nekustamo īpašumu, tiek konstatēts, ka nekustamajā īpašumā ir lietoti sabiedriskie
ūdenssaimniecības pakalpojumi pirms pakalpojumu līguma
noslēgšanas, pakalpojumu līguma slēdzējam pirms pakalpojuma līguma noslēgšanas ir
jāveic norēķins par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ievērojot nekustamā īpašumā deklarēto personu skaitu un ūdens patēriņa
normu komercuzskaitei par
visu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas periodu līdz pakalpojumu
līguma noslēgšanas brīdim.
75. Pakalpojumu sniedzējs
ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu pakalpojuma līguma slēdzējam pirms pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk
kā 1 (vienu) mēnesi, skaitot
no rakstveida iesnieguma saņemšanas no pakalpojumu saņēmēja par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
un pakalpojuma līguma slēgšanu.
à12. lpp.
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Saistošie noteikumi Nr. 12 Sabiedrisko ūdenssaimniecības
à11. lpp.
76. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot pakalpojuma līguma slēdzējam
rakstveida paziņojumu, ja
pakalpojuma līguma slēdzējs
(viena) mēneša laikā no pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav:
76.1. iesniedzis pieprasītos
dokumentus un informāciju
atbilstoši prasībām;
76.2. nav veicis vai nav vienojies ar pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;
76.3. nav nodrošinājis, ka
ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais
stāvoklis atbilst ekspluatācijas
prasībām.
77. 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.
78. Pakalpojuma līgums
tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu dokumentu
iesniegšanas. Minētais laiks
tiek skaitīts no dienas, kad pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no pakalpojuma līguma
slēdzēja visus nepieciešamos
dokumentus pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras
pabeigšanai.
79. Jaunbūvēto un atjaunoto objektu īpašniekam jānoslēdz pakalpojuma līgums
pirms ūdensvadu un/vai kanalizācijas tīklu ekspluatācijas
uzsākšanas. Ja jaunizbūvētais
vai pārbūvētais objekts pēc
nodošanas ekspluatācijā atbilstoši tehniskajam projektam
var tikt sadalīts dzīvokļu īpašumos vai atsevišķās nedzīvojamās telpās, pakalpojuma līguma slēdzējs pirms līguma

slēgšanas par to brīdina pakalpojumu sniedzēju.
80. Pakalpojuma līgumā
papildus citos normatīvajos
aktos noteiktajam iekļaujamas
vismaz šādas ziņas un nosacījumi:
80.1. informācija par piederības robežu;
80.2. informācija par līdzējiem;
80.3. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids
un izmantošanas mērķis;
80.4. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
80.5. pakalpojuma līguma
un pakalpojuma sniegšanas
sākuma datums (ja tie nesakrīt);
80.6. maksa par sniegto
ūdenssaimniecības
pakalpojumu/-iem;
80.7. pakalpojumu uzskaites kārtība;
80.8. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.
81. Jauns pakalpojuma līgums jānoslēdz, ja ir notikusi
nekustamā īpašuma, kas ir
pievienots pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošajai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, īpašnieka
vai valdītāja maiņa, bet ne
vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu
laikā skaitot no īpašnieku vai
valdītāju lietotāju maiņas darījuma spēkā stāšanās brīža.
82. Jaunajam nekustamā
īpašuma īpašniekam vai valdītājam ar iesniegumu par
ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes līguma noslēgšanu ir jāiesniedz pieņemšanas – nodošanas akts, kurā
fiksēti komercuzskaites mēraparāta rādījumi uz nekustamā
īpašuma nodošanas brīdi
83. Iebildumi par pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu lietotājam jāiesniedz rakstiskā veidā 15 (piecpadsmit)
dienu laikā no rēķina sastādīšanas dienas. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā pakalpojuma līgumā noteiktajā
termiņā. Pamatotu iebildumu
gadījumā pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas par iepriekšējo periodu, ne vairāk
kā par 3 (trīs) mēnešiem, ietverot sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu pārrēķinu nākamā perioda rēķinā. Lietotājs ir atbildīgs

par savlaicīgu informācijas
iesniegšanu, kas skar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu aprēķinu, uzņemoties visas tiesiskās sekas un
riskus nesavlaicīgas vai nepamatotas informācijas iesniegšanas gadījumā.
84. Ražotāja un/vai verificētāja, kalibrētāja noteiktās komercuzskaites mēraparāta neprecizitātes robežas, ko nosaka tā tehniskie rādītāji, nevar
būt par pamatojumu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu pārrēķinam.
85. Pakalpojumu sniedzējs
ir tiesīgs veikt lietotāja iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus par lietotājam sniegto
ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu, un, ja tiek konstatēta neatbilstība lietotāja
iesniegtajiem datiem, pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un lietotājs veic samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
86. 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.
87. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma
kontrolei pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to lietotājam vai, ja
kontrolmēraparāts tiek uzstādīts lietotāja atbildības robežās, saskaņojot ar lietotāju.
Lietotājs nav tiesīgs traucēt
pakalpojumu
sniedzējam
veikt kontrolmērījumus.
88. Pakalpojumu sniedzējs
nosaka kontroles mērījumu
periodu. Ja starpība starp patē-

rētā ūdens daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un kontroles mēraparāta rādījumiem ir lielāka
par 20%, turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs)
mēnešus, veic pēc kontroles
mēraparāta. Minētajā laika
periodā pakalpojumu sniedzējs un lietotājs vienojas par
patērētā ūdens daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un
izdara grozījumus pakalpojuma līgumā, ja tas nepieciešams.
89. Ūdens patēriņa norma
komercuzskaitei tiek piemērota gadījumos, kad nekustamajā īpašumā nav ierīkots komercuzskaites mēraparāts.
90. Līdz komercuzskaites
mēraparāta mezgla izbūvei
lietotāja īpašumā esošo ūdens
patēriņa mērītāju verifikācija
vai nomaiņa tiek veikta par
lietotāja finanšu līdzekļiem,
pieaicinot pakalpojuma sniedzēja pārstāvi.
4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība
91. Pakalpojuma līgumu
var grozīt, abām pusēm par to
rakstiski vienojoties.
92. 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.
93. 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 lietotājam.
Aktuālais tīklu apkalpošanas
robežu akts stājas spēkā 1
(viena) mēneša laikā, skaitot
no tā nosūtīšanas dienas lietotājam.
4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība
94. Pakalpojuma līgums ir
spēkā līdz brīdim, kad:
94.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz, savstarpēji vienojoties;
94.2. pakalpojuma līgums,
30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Lietotāja pieprasījuma;
94.3. pakalpojuma līgumu
saistošo noteikumu paredzēta-
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pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība
jā kārtībā izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;
94.4. beidzas pakalpojuma
līguma termiņš;
94.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no
nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis
jauna pakalpojuma līguma noslēgšanu.
95. Pakalpojumu sniedzējs
var vienpusēji izbeigt pakalpojuma līgumu:
95.1. ja, mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai
valdītājam, jaunais īpašnieks
vai valdītājs iesniegumu pakalpojuma līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet lietotājs
paziņojumu par pakalpojuma
līguma izbeigšanu nav iesniedzis;
95.2. lietotājam izbeidzas
valdījuma tiesības (piemēram,
no pārvaldīšanas saistībām izrietošus pakalpojuma līgumus
izbeidz dzīvokļu īpašnieku
kopības noteiktajā datumā);
95.3. pilnvarotās personas
maiņas gadījumā;
95.4. ja lietotājs ir mainījis
pakalpojuma līgumā noteikto
ūdensapgādes izmantošanas
mērķi;
95.5. ja lietotājs vairāk kā
3 (trīs) 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;
95.6. ja lietotāja īpašumā
vai valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā tiek konstatēta
patvaļīga sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošana;
95.7. ja lietotāja īpašumā
vai valdījumā tiek konstatēts
nelegāls pieslēgums, kas apiet
komercuzskaites mēraparāta
mezglu, pakalpojuma sniedzējs
nekavējoties veic nelegālā
pieslēguma, apvadlīnijas vai
pievada demontāžu, piedzenot
no lietotāja demontāžas izmaksas un aprēķina nodarīto
zaudējumu kompensāciju par
ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu.
96. Izbeidzot pakalpojuma

līgumu, pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.
97. Ja pakalpojuma līgums tiek izbeigts, lietotāja
pienākums ir veikt galīgo norēķinu pakalpojumu sniedzēja
noteiktajā termiņā par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
V Administratīvā atbildība
par noteikumu
pārkāpšanu
98. Par noteikumu 10., 37.,
39., 40., 45., 47., 48., 49., 50.,
52., 55., 56. un 60.punktu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu: fiziskām personām –
līdz 350 EUR; juridiskām personām – līdz 1400 EUR.
99. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas kompe-

tences robežās ir tiesīgas šādas amatpersonas:
99.1. Vecumnieku novada
pašvaldības Domes priekšsēdētājs, viņa vietnieks un pašvaldības izpilddirektors;
99.2. Vecumnieku novada
domes Sabiedriskās kārtības
nodaļas amatpersonas;
99.3. pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu viņiem noteiktas pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos.
100. Administratīvos protokolus izskata Vecumnieku
novada Administratīvā komisija.
101. Administratīvā soda
uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.
VI Noslēguma jautājumi
102. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un
šo saistošo noteikumu spēkā

stāšanās dienai noslēgto pakalpojuma līgumu noteikumi
ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav
pretrunā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un ar
to saskaņā izdoto normatīvo
aktu regulējumu un šiem saistošajiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā
lietotājam un pakalpojumu
sniedzējam ir pienākums nodrošināt pakalpojuma līguma
pārslēgšanu jaunā redakcijā.
Līdz pakalpojuma līguma pārslēgšanai jaunā redakcijā pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 3.punktā minētie
sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie saistošie noteikumi.
G. Kalniņš,
Vecumnieku novada
pašvaldības Domes
priekšsēdētājs

1. pielikums Vecumnieku novada domes 2018.gada 24.oktobra saistošajiem noteikumiem
Nr.12 «Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Vecumnieku novadā pašvaldības teritorijā»
Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas
Nr. p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Piesārņojošā viela
Kopējās suspendētās vielas
Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)
Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)
Kopējais fosfors
Kopējais slāpeklis
Naftas produkti
Sulfīti un H2S
Tauki (ekstraģējamās vielas)
Cinks
Svins
Niķelis
Varš
Kopējais hroms
Kadmijs
Dzīvsudrabs

Maksimāli pieļaujamā temperatūra
Temperatūra oC

Pieļaujamā koncentrācija (mg/l)
450
740
350
10
50
5
5
30
0,2
0,5
0,5
0,5
0,05
0,05
0,02

<40

2. pielikums Vecumnieku novada domes 2018.gada 24.oktobra saistošajiem noteikumiem
Nr.12 «Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Vecumnieku novadā pašvaldības teritorijā»
Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei
Nr. p.k.
1.
2.
3.

Dzīvojamo telpu labiekārtotības
raksturojums
Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un
kanalizāciju
Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi vai
kanalizāciju
100
Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas un vietējo
kanalizāciju

Ūdens patēriņa norma vienam
iedzīvotājam (litri diennaktī)
200
100
50

14. lpp.
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Paskaidrojuma raksts Vecumnieku novada Domes 24.10.2018.
saistošajiem noteikumiem Nr. 12 «Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība» Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Likuma «Par pašvaldībām»
15. panta pirmās daļas 1. punkts
nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, to skaitā ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un
attīrīšanu.
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas
un uzskaites kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojuma
pieejamību, nepārtrauktību, uzlabotu vides situāciju un dabas
resursu racionālu izmantošanu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 11. punktu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta
ceturto daļu, un tie paredz:

1) kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas
tīkli un būves tiek pievienotas
centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā
prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;
2) centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā,
prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un
ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;
3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā
ietveramos noteikumus, tai
skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
4) administratīvo atbildību
par noteikumu pārkāpšanu.
Noteikumi par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas

kārtību ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Vecumnieku novada teritorijā.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Nav attiecināmi.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Nav attiecināmi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi nosaka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību un
inženiertīklu un būvju aizsardzības nosacījumus.
Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi, administratīvo
pārkāpuma protokolu sastādīšanu atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas saistošajos

Biedrības «Virši» valdē jauni biedri
Vecumnieku pensionāru un
invalīdu biedrība «Virši»
2. februārī rīkoja ikgadējo
pārvēlēšanu sapulci, kurā
tika sniegtas atskaites par
paveikto iepriekšējā gadā,
vērtēta valdes darbība un
ievelēta jauna valde. Sapulcē
piedalījās 38 biedri, to
skaitā 4 jauni biedri.

Pirms gada par biedrības
priekšsēdētāju tika ievēlēta Marita Hriteņkova, kura gan drīz
vien iesniedza iesniegumu ar
atteikumu pildīt šos pienākumus, līdz ar to priekšsēdētājas pienākumus uzņēmās ilggadējā priekšsēdētāja Mārīte
Vītola.
Sapulce aizsākās ar klusuma
brīdi, godinot janvāra sākumā
mūžībā aizgājušo ilggadējo
biedrības biedri.

Aizvadītais gads –
darbiem bagāts

Sapulces vadītāja Mārīte
Vītola atklāja, ka pagājušajā
gadā ir paveikts ļoti daudz, jo
lielākoties visa biedrības darbība tika veltīta valsts simt-

noteikumos noteiktās amatpersonas un Ūdenssaimniecības
pakalpojuma sniedzēja amatpersonas, ja tiesības sastādīt
administratīvo protokolu viņiem noteiktas pašvaldības
iekšējos normatīvajos aktos.
Administratīvo pārkāpumu lietas par saistošo noteikumu pārkāpumiem izskata Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar
privātpersonām nav notikušas.
Konsultācijas notikušas ar
SIA «Mūsu saimnieks», SIA
«Kūdrinieks», Valles pašvaldības aģentūru un pašvaldības
Domes deputātiem.
Guntis Kalniņš,
Vecumnieku novada
pašvaldības Domes
priekšsēdētājs

seniorus apaļajās jubilejās, bet
šogad plānots gaviļniekus
sumināt arī pusapaļajās dzīves
jubilejās. Nozīmīgs veikums
ir senioru biedrības «Virši» veidotā atmiņu videofilma
«Vecumnieki laika griežos»,
kuru seniori veidoja kopā ar
Aloīdu Baķi, muzeja vadītāju
Ritu Kovalu un filmētāju
Artūru Zuiku.

Dzīvo taupīgi

Pensionāru un invalīdu biedrības «Virši» iepriekšējā un jaunā
valde.
Foto – Ieva Pankrate
gadei. «Lielākā daļa biedru –
22 seniori, aktīvi piedalās
pašdarbībā – dzied korī, dejo un spēlē teātrī,» lepojās
M. Vītola. Februārī, piedaloties «Meteņu svinībās», penionāri vārīja lielo putras katlu
un cienāja pasākuma dalībniekus. Aizvadītais gads pagājis diezgan aktīvi koncertējot – dziedot un dejojot.
Izdevies noorganizēt piecas

skaistas, iespaidiem bagātas
ekskursijas. Gada garumā paveikts daudz labu darbu, bet
īpašs gandarījums par aktīvāko
senioru divu gadu garumā izloloto ieceri – 180 ozolu birzi.
Par godu valsts 100. gadadienai ozoli iestādīti netālu no
Priedeskroga kapu teritorijas.
Diemžēl, pēc šī gada sausās
vasaras, aptuveni 20 ozoliņi ir
iznīkuši. Pērn biedrība sveica

Sapulcē tika sniegts arī
revīzijas komisijas pārskats
par biedru naudas izmantošanu un secināts, ka biedrība dzīvo taupīgi.
Valdes darbības izvērtēšanā
tika iesaistīti arī klātesošie.
Sociālā dienesta darbiniece
Daina Caune pateicās aktīvajiem senioriem par paveikto
un aicināja ikvienu veltīt laiku
saviem līdzcilvēkiem. Viņa arī
aicināja apmeklēt 23. februāra
pasākumu, kas būs apvienotais sarīkojums, veltīts senioriem un cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām un biedrības «Virši» 10 gadu jubileja. Sapulcē
à15. lpp.
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Jau pavisam drīz Meteņi Vecumnieku novadā
Meteņu svinībām ir jautrs
raksturs, tos gaida ar prieku,
jo ziema iet uz beigām un tuvojas pavasaris. Cilvēku domas pamazām pārslēdzas uz
pavasara darbiem, dienas
kļūst gaišākas un saulainākas,
tāpēc, jau piekto gadu pēc kārtas, Vecumniekos tiks svinēti
šie latvietim tik tuvie svētki.
Aicinām ikvienu interesentu
baudīt divu dienu programmu,
kas solās būt gana piesātināta.
15. februāris
• plkst. 16:00 – muzikantu
meistarklases – nebijusi aktivitāte Vecumniekos, tās vadīs
Irita un Raimonds Vimbas.
Meistarklases ideja ir šāda:
pulcēt cilvēkus, kuri prot, vai
tieši otrādi – neprot, spēlēt kādu tautas mūzikas instrumentu
(akordeonu, ermoņikas, kokli,
vijoli utt.), sanākt kopā un
meistarklases vadītāju pavadībā mācīties muzicēt. Savukārt
pēc tam, danču vakarā, visi muzikantu meistarklases dalībnieki atrādīs iepriekš paveikto un
apgūto. Aicinām šajās meistarklasēs piedalīties arī bērnus,
jo ir daudz un dažādi instrumenti ar kuriem bez priekšzināšanām var piespēlēt jebkurš. Tā ir jautra kopā muzicēšana, kur ikviens uz mirkli
var kļūt muzikants. Sīkāka informācija pie Iritas Vimbas
(29472990).
• Plkst. 19:00 – latviskā
Valentīna danču vakars – Danči, līdzīgi kā tautasdziesmas,
ir mantoti no tautas un izdzīvojuši gadu simtus, protams,
attīstoties un nedaudz pārveidojoties, tāpēc gaidām ikvienu interesentu, kur kopīgi apgūtu latvisko danču pamatso-

ļus, iemācītos jaunas rotaļdejas un saturīgi pavadītu laiku.
Ļoti gaidīsim arī zinošus latvju danču lietpratējus no tuvākas un tālākas apkārtnes. Tā
kā latviskais Valentīns ir BUDĒLIS, tad šim maskotajam
tēlam par godu tiksimies danču vakarā un ļausimies latvisko danču maģiskajai burvībai.
Priekšzināšanas dalībniekiem
nav nepieciešamas, to visu apgūt palīdzēs folkloras kopa
«Tīrums».
16. februāris
• Plkst. 7:00 – Meteņu tirgus, kurā aicinām ikvienu
pirkt un pārdot gribētāju. Meteņi ir laiks, kad sākas jauns
saimnieciskais gads, tāpēc
braukšana uz tirgu veicinās
nākamā gada ražu un izdošanos.
• Plkst. 10:00 – 12:00 –
Maskotie tēli viesosies dažādās Vecumnieku novada lauku
sētās. Meteņos ar bagāti sagatavoto Meteņu mielastu var bez
rūpēm uzņemt viesus, kas atbrauc no tuvienes un tālienes.
Meteņos tālo ciemu braukšanai ir simboliska nozīme – tā
veicina linu un lopu labu padošanos nākamajā vasarā.

«Uz Meteni tālu braucu,
lai liniņi gari aug....»

Šogad kopas dosies uz lauku sētām «Robežnieki» un
«Satekas» – Vecumnieku pagastā, «Līdumi» – Stelpes pagastā un «Mačeni» Skaistkalnes pagastā. Lauku sētu saimnieki sagaidīs maskotos tēlus
un citus interesentus, lai kopā
priecātos un sētā ienestu svētību.
• Plkst. 13:00 vienosimies
kopīgā Maskoto tēlu gājienā

no Vecumnieku centra līdz
Jaunajam ezeram. Gājienā aicinām piedalīties iestādes, organizācijas, amatierkolektīvus,
kā arī ģimenes. Lai gājiens ir
krāšņāks un interesantāks, aicinām dalībniekus piemeklēt
sev tuvu masku un izrādīt šīs
maskas dabu. Gājienā ikvienam ir ļauts izrādīties, skaļi
pūst taures, sist bungas, griezt
tarkšķus, jo ar šādu rīcību mēs
modinām pavasari.
Varam pačukstēt, ka arī
mūsu VUGD brašie budēļi piedalīsies maskotajā gājienā.
• Plkst. 13:30 – 15:30 Meteņu svinības Jaunā ezera krastā.
Jautru muzicēšanu, dančus
un dažādas interesantas Meteņu aktivitātes mūs sagaida pie
jaunā ezera jeb kā mēs to saucam – Meteņu kalniņā. Šogad
mūs pagodinās arī folkloras
kopa «Aguonelas» no Lietuvas – vadītāja Vigilija Maciene.
Šogad par meteņu aktivitātēm ezera krastā, kuras norisināsies vienlaicīgi, rūpēsies
pagastu kultūras darbinieki un
amatierkolektīvu dalībnieki.
Par «pogu ķeršanu» un «lasīšanu otrādi» rūpēsies Sandra
Neliusa ar domubiedriem, «naglas dzīšanas sacīkstes» nodrošinās Bārbeles tautas nama aktīvākie ļaudis, «striķa griešanas
un ķeršanas aktivitāti» mums
vadīs Skaistkalnes jaunieši,
«vilkšanos no vietas» uzraudzīs Misas tautas nama sievas
un vīri, bet jautro «lēkšanu
maisos» nodrošinās Kurmenes pagasts.
Neizpaliks arī «Meteņa mīziens», kuru ļoti gaida bērni,
bet organizatoriem padomā ir
vēl daudz un dažādas aktivitā-

tes bērniem, pie nosacījuma,
ja būs gana daudz sniega. Šogad esam parūpējušies, lai varētu izbaudīt kādu ļoti senu
Meteņu svinību aktivitāti, proti, grieztavas, kas ir jautra aktivitāte pilnīgi visām vecuma
grupām. Grieztavu galvenā doma ir ilga vizināšanās ragavās,
jo ilgāk brauc, jo garāki lini
un rudzi. Protams, vizināšanās
ragavās no kalniņa arī pieskaitāma pie linu augšanas veicināšanas.

«Viza, viza kamaniņas,
Metenīša vakarā
Lai aug lini tievi gari,
lins liniņa galiņā.»

Šogad Meteņu svinībās neizpaliks arī bez ugunsbumbas
dedzināšanas, par ko rūpēsies
mūsu brašie ugunsdzēsēji un
kāda no folkloras kopām.
Uguns bumbas dedzināšana un
ripināšana no kalna ir mazliet
maģisks zemes ievibrēšanas
rituāls, kurš vienmēr izsauc sajūsmu visām paaudzēm. Meteņu svinību izskaņā mielosimies ar gardo Vecmuižas putru, kuras recepti esam ieguvuši
no Vecumnieku muzeja vadītājas Ritas Kovalas materiāliem.
Pavasara gaidīšana ar Meteņu svinībām gan organizētājiem, gan dalībniekiem ir ne
tikai izklaide, bet arī senās tradīcijas izzināšana un iedzīvināšana, kura, manuprāt, pieņemas spēkā un ar katru gadu
kļūst par neatņemamu sastāvdaļu februārī.
Aicinu svinēt un modināt
pavasari kopā! Uz tikšanos Meteņos!
Vita Vēvere,
«Meteņi Vecumnieku novadā»
organizatore

Biedrības «Virši» valdē jauni biedri
à14. lpp.
piedalījās deputāte Vēsma
Petruševica, kura biedrības
aktīvo darbību vērtēja kā
izcilu, kā arī pateicās par senioru darbošanās prieku, aktīvo dalību pagasta un kultūras
dzīvē.
Kāda seniore M. Vītolai
vēlēja saglabāt degsmi darboties, mirdzumu acīs, prieku
sirdī un spēku vēl ilgi vadīt
biedrības darbu.

Ievēl jauno valdi

Sapulces noslēgumā tika
ievēlēta jaunā biedrības valde.
Šogad no darbības valdē
atteicās Anna Vājeika un Vizma Janušone, līdz ar to tika
ievēlēti divi jauni biedri. Vienbalsīgi tika nolemts valdē
uzņemt Sarmīti Jakušku un
Eduardu Ūdri.
Sapulces dalībnieki pauda
viedokli, ka valde līdz šim ir

strādājusi labi, tāpēc ieteikts
pārējos valdes pārstāvjus amatā apstiprināt atkārtoti. To
vienbalsīgi apstiprināja visi
kopsapulces dalībnieki. Mārīte
Vītola pateicās visiem par
veiksmīgo sadarbību, valdes
locekļiem dāvājot ziedus.
Pēc pasākuma oficiālās daļas
seniori baudīja lauku kapelas
«Savējie» (vadītāja Baiba Pētersone) muzikālu priekšnesumu.
Sirdij tuvās dziesmas kopīgi

tika gan izdziedātas, gan izdejotas.
«Visi laipni lūgti 23. februārī plkst. 13.00 uz senioru
un cilvēku ar īpašām vajadzībām
atpūtas vakaru, pensionāru
biedrības «Virši» 10 gadu jubilejas sarīkojumu,» aicināja
Mārīte Vītola, dalot klātesošajiem ielūgumus.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību
daļas vadītāja

16. lpp.
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Autoceļu uzturēšana notiek atbilstoši
Pēc janvāra ilgstošās snigšanas, novada ceļi ir šķūrēti vairākkārtēji. Vecumnieku novadā, tāpat kā visā valstī, autoceļu uzturēšana notiek atbilstoši
katram ceļa posmam noteiktai
klasei. Ceļa klasi nosaka pēc
satiksmes intensitātes uz tā.
Autoceļiem ar grants vai
šķembu segumu pārsvarā piešķir
C vai D uzturēšanas klasi. Informācija par Vecumnieku novada autoceļu klasēm atrodama
Vecumnieku novada mājas lapā.

Vecumnieku novadā ceļu tīrīšanu cenšamies veikt agrās rīta stundās no plkst. 5:00 līdz
darbu paveikšanai. Par cik
mūsu rīcībā ir ierobežota traktora tehnika, kas piedalās ceļu
attīrīšanā no sniega, tad prioritāri cenšamies tīrīt ceļus pa
kuriem pārvietojas skolēnu
autobusi, kā arī ceļus ar ekonomiski un sociāli lielāku nozīmi, bet novārtā neatstājam
nevienu pašvaldības ceļu.

Galvenais – nodrošināt
ceļu caurbraucamību

Kopumā novadā strādā 7
tīrāmās traktortehnikas, kas
nodrošina autoceļu tīrīšanu.
Pirms ziemas sezonas sākuma
Vecumnieku novada dome bija izsludinājusi konkursu uz
pašvaldības ceļu tīrīšanu Kurmenes, Valles, Skaistkalnes,
Bārbeles un Stelpes pagastos.

Mainīgos laika apstākļos,
kādi pārsvarā ir mūsu ziemās,
galvenais uzdevums ir nodrošināt ceļu caurbraucamību, jo
kvalitatīvi sakārtot braucamo
daļu ir iespējams tikai pie pastāvīgiem laika apstākļiem.

Strādā 7 traktortehnikas

Vecumniekos pagasta ielu un
ceļu tīrīšanu nodrošina SIA
«Jaunolis». Tīrot ietves Vecumnieku pagastā, tikai ar
vienu mazo traktortehniku, arī
tiek izvērtētas prioritātes – gājēju ietves un laukumi pie bērnudārziem, skolām un intensīvāk izmantotie celiņi. Iespēju
robežās tiek kaisīti arī gājēju
celiņi un ielu krustojumi ar
pretslīdes materiālu – granti.
Uzklausot iedzīvotāju sūdzības, ka pret privātīpašumu
iebrauktuvēm veidojas sniega
vaļņi, vēlos atgādināt, ka tomēr primārais šajā situācijā ir
notīrīt pēc iespējas ātrāk ielas
un ceļus, lai tie satiksmei būtu
droši. Par sniega vaļņu likvidēšanu es tomēr lūgtu parūpēties īpašumu saimniekiem. Arī
pie daudzdzīvokļu mājām
mums rodas grūtības kvalitatī-

Apstiprina pašvaldības budžetu
30. janvāra Domes sēdē
deputāti apstiprināja saistošos
noteikumus «Vecumnieku novada pašvaldības 2019. gada
budžets». Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses
un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā,
lai nodrošinātu uzlabojumus
sabiedrībai svarīgās jomās.
Par budžeta prioritārajām jomām 2019. gadā ir noteikta izglītība, tūrisma un sabiedriskās
infrastruktūras uzlabošana, kā
arī spēja nodrošināt pašvaldības
finanšu stabilitāti ilgtermiņā.
Budžeta ieņēmumi plānoti
EUR 10 308 022 kopsummā
un tos veido nodokļu ieņēmumi,
nenodokļu ieņēmumi, pārējie
nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti.
Pašvaldības pamatbudžeta
naudas līdzekļu atlikums uz
2019. gada 1. janvāri bija EUR
629082.
Budžeta izdevumi plānoti
EUR 9 205 568 apmērā, par
EUR 1 776 897 mazāk kā
2018. gadā. Saskaņā ar likumdošanu Vecumnieku novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta izdevumos pamatā tiek
paredzēti līdzekļi bāzes izdevumu nodrošināšanai, darba sa-

maksai un darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Vispārējie valdības dienesti. Izdevumi plānoti EUR 990
585 apmērā, tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un
klientu apkalpošanai.
Sabiedriskā kārtība un drošība. Izdevumi plānoti EUR
234 566 – Sabiedriskās kārtības nodaļas, ugunsdzēsēju darbības un Bāriņtiesas funkciju
veikšanai. 2019. gadā turpināsies projekta «Drošības pasākumu uzlabošana Latvijas Lietuvas pārrobežā» īstenošana.
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana. Izdevumi plānoti EUR 1 269 251
apmērā, šobrīd izdevumi plānoti bāzes izdevumu segšanai.
Veselība. Izdevumi plānoti EUR 142 453 apmērā. 2019.
gadā turpināsies projekta «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā» aktivitātes.
Atpūta, kultūra, sports. Izdevumi plānoti EUR 1 157
458 apmērā. Līdzekļi plānoti:
EUR 284 963 sportam, EUR
212 233 bibliotēkām, EUR 40
521 muzejiem, EUR 467 714
kultūras un tautas namiem,
EUR 152 027 pārējai neklasificētai kultūrai.

Izglītība. Izdevumi plānoti
EUR 4 480 338 apmērā. Līdzekļi plānoti: EUR 473 248
valsts mērķdotācija pedagogu
darba samaksai, darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām no
septembra – decembrim, EUR
35 000 pedagogu atvaļinājumu
pabalstu samaksai, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,
EUR 3 525 430 izglītības iestādēm, t. sk. brīvpusdienām EUR
167 92, EUR 189 273 skolēnu
pārvadājumiem, EUR 33 748
projektu realizēšanai, EUR
223 639 izglītības nodaļai, norēķiniem ar pašvaldībām par izglītības funkciju nodrošināšanu.
Sociālā aizsardzība. Izdevumi plānoti EUR 930 917
apmērā. Sociālā dienesta budžets plānots EUR 211 472,
dažādu veidu pabalstiem EUR
176 263, algotajiem pagaidu darbiem un skolēnu nodarbinātībai vasarā EUR 26 735, mājas
aprūpei EUR 8 027, pansionātam «Atvasara» EUR 453
420, norēķiniem ar pašvaldībām par sociālo funkciju nodrošināšanu EUR 25 000 un
projekta «Atver sirdi Zemgalē» īstenošanai EUR 30 000.
Speciālais budžets. Pašvaldības speciālā budžeta naudas
līdzekļu atlikums uz 2019. ga-

vi notīrīt ielas, jo būtiskus
traucējumus rada automašīnas,
kas ir novietotas ielu malās.
Vēršam uzmanību, ka intensīvas un ilgstošas snigšanas
laikā tīru ceļa segumu nodrošināt nav iespējams, un sniega
tīrīšana tiek organizēta sistemātiski, lielākoties darbus veicot, beidzoties snigšanai.
Sniega tīrītāju darba kārtība
ir pagastu pārvaldnieku pārziņā.
Ja rodas neskaidrības, jautājumi, problēmas vai ieteikumi
ceļu un ielu uzturēšanas jomā,
Vecumnieku novada domes
izpilddirektora vietnieks Guntars Veismanis aicina sazināties
ar viņu, zvanot pa tālruni
+371 27307370, vai sazināties
ar pagasta pārvaldes vadītājiem.
Guntars Veismanis,
Vecumnieku novada domes
izpilddirektora vietnieks

da 1. janvāri bija EUR 74006,
t.sk. EUR 40 013 dabas resursu
nodoklis, EUR 33 126 transferti autoceļu uzturēšanai, EUR
867 pārējie ieņēmumi. Kopējie speciālā budžeta ieņēmumi
2019. gadā plānoti EUR 268 816,
kas ir tādā pašā apmērā kā
2018. gadā, t.sk. EUR 15 000
dabas resursu nodoklis, EUR
253 816 transferti autoceļu uzturēšanai. Speciālā budžeta izdevumi plānoti EUR 342 822
apmērā, par EUR 12 528 mazāk kā 2018. gadā. Līdzekļi
plānoti: EUR 55 013 dabas
resursu nodoklis, EUR 286 942
transferti autoceļu uzturēšanai,
EUR 867 pārējie ieņēmumi.
Plānotos 2019. gada novada ceļu, ielu uzturēšanai un
labiekārtošanai paredzētos līdzekļus, sadala proporcionāli
katrai pārvaldei pēc to apsaimniekošanā esošajiem ceļu
apjomiem, tika sadalīti 2019.
gada ieņēmumi un daļēji līdzekļu atlikums uz gada sākumu, rezervei plānoti EUR 13
000 apmērā.
Novadā ir izstrādāts 3 gadu plāns autoceļu programmas īstenošanai.
Dabas resursu fondu plānots izlietot atbilstoši likuma
«Par dabas resursu nodokli»
noteiktajai kārtībai.
Alise Dreimane
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Zaļumballe ziemas vidū
Kurš ir teicis, ka ziemā nevar rīkot zaļumballi? Var un
kā vēl var! Domāts – darīts!
Ņēmām talkā simtgades biroja
izdoto Zaļumballes burtnīcu,
lasījām un apkopojām informāciju par seno laiku zaļumballes tradīciju mūsu pusē.

Viena no galvenajām
satikšanās vietām

Izrādās, zaļumbaļļu tradīcija Latvijā ir labi zināma vismaz kopš 19. gadsimta otrās
puses, kad, dibinoties biedrībām un dažādām sabiedriskām
organizācijām, arvien vairāk
notika izrīkojumi brīvā dabā.
Tie, kā lasāms tā laika presē,
bieži noslēdzās ar deju. Vasaras mēnešos ļaudis sanāca kopā un ballējās dikti jaukās vietās – parkos, birzīs, upju līčos,
pļavās, gravās, pilskalnos un
pilsdrupās. Zaļumu svētki vai
zaļumu prieki, tā sauca zaļumballes, notika teju vai katru
nedēļas nogali. Zaļumballes
pildīja noteiktas sociālās funkcijas. Nereti zaļumballes bija
ciema ziņu un jaunumu noskaidrošanas vietas. Uz ballēm nāca arī nedejotājas – ciema sievas, kuras, sasēdušas uz
soliņiem, vēroja notiekošo
deju laukumā. Tika mēģināts
saprast un prognozēt jauniešu
simpātijas un potenciālos pārus, un ne velti – kādreiz zaļumballes bija viena no galvenajām satikšanās un saskatīšanās vietām. Romantiskas bija
ne tikai pastaigas muzikantu
paužu laikā, notika arī kopīga
saullēkta sagaidīšana un pavadīšana mājās. Nereti pēc balles tika rakstītas un sūtītas mīlestības vēstules, un – galu
galā – rīkotas kāzas. Zaļumballē ļaudis satikās, lai atpūstos, aprunātos, iepazītos, iemīlētos un no sirds izdejotos.

Tiekas 9 kolektīvi

Rūpīgi gatavojušies, 26. janvārī Vecumnieku tautas namā
smaržoja pēc svaiga siena un
meijām, bet uz deju plača valdīja īsta zaļumballes atmosfēra, kur uz vidējās paaudzes
deju kolektīvu sadanci vienuviet bija pulcējušies deviņi
kolektīvi no dažādām Latvijas
vietām. Vakara tematika rosināja kolektīvus piemeklēt zaļumballei atbilstošas dejas un

Lustīgie zaļumballes dalībnieki.
tērpus, un tā vien šķita, ka dejas solis šovakar ikvienam bija krietni vieglāks. Zaļumballes sadanča organizētāji vidējās paaudzes deju kolektīvs
«Vēveri» pie sevis bija aicinājuši draugus: VPDK «Vanagi»
no Vārkavas (vad. Iveta Isajeva), VPDK «Deldze» no Leimaņu pagasta (vad. Daiga
Ģeidāne), jauniegūtos draugus VPDK «Azanda» no Gulbenes (vad. Iveta Eiduka),
VPDK «Pūces» no Zemgales
otras puses Džūkstes (vad.
Everita Skavronska), VPDK
«Rundāle» (vad. Aiga Vangale), kā arī mūsu novada vidējās paaudzes deju kolektīviem
«Bārbele» (vad. Agita Seglicka), «Stelpe» (vad. Lāsma Skābuliņa), «Valle» (vad. Astrīda
Celmiņa).

Vakars aizrit
lustīgā gaisotnē

Neviltots prieks un atkalredzēšanās mijās ar lustīgām
zaļumballes dejām. Vecumnieku tautas nama vadītāja Jana Juste iejutās jaunas, bet
paslinkas meitas lomā, kura
septīto dienu nekādi nevarēja
sagatavoties zaļumballei, jo
svarīgi bija izlasīt biezo grāmatu, taču koncertprogrammai beidzoties, Jana bija sapucējusies, lai dotos uz īstu zaļumballi un kopā ar VPDK
«Vēveri» (vad. Sarmīte Vēve-

Foto – Alise Dreimane

J. Juste iejutās slinkas meitenes lomā, kura tomēr sapucējās un
nodejoja pēdējo deju kopā ar VDK «Vēveri».
re) nodejoja koncerta pēdējo
deju «Jādzīvo, lai būtu prieks».
Pēc koncerta visi dalībnieki ļāvās dejām, fotografējās
un meņģējās zaļumballes foto stūrī, kā arī ļāvās citām aktivitātēm kas zaļumballei piedien.
Zaļumballes tradīcijas pastāvēšanas kods visos laikos ir
bijis prieks, tas ir prieks par
jaunību, prieks par draudzību,
prieks par deju un mūziku, kas
neizpalika arī šajā vakarā.
Paldies mūsu labam draugam
un «Virši Deco» dekoratorei
Aijai Veidemanei par sagādātajiem rekvizītiem, Dombrovsku ģimenei par svaigām sie-

na ķīpām un Vecumnieku jaunatnes speciālistam Andrim Kāpostam par īpašā zaļumballes
apgaismojuma spuldzīšu virteņu sagādāšanu.
Dzīvosim, strādāsim un
priecāsimies par dzīvi, nekurnot par grūtībām, jo mūsu senči to prata, darīsim tāpat un
Latvija būs bagāta ar laimīgiem cilvēkiem. Strādāsim un
atpūtīsimies, lai būtu harmonijā ar sevi un dabu.
Uz tikšanos kādā citā zaļumballē!
Vita Vēvere,
Vecumnieku tautas
nama mākslinieciskās daļas
vadītāja

18. lpp.

Vecumnieku
novada jauniešu
forums 2019

Nr. 3(202) 2019. gada februāris

Mobilais darbs ar jaunatni

Misas tautas namā 15. un
16. martā notiks gada viens
no lielākajiem jauniešu
pasākumiem Vecumnieku
novadā – Vecumnieku
novada jauniešu
forums 2019.
Šis būs divu dienu pasākums, kura laikā 60 jaunieši
no visa Vecumnieku novada
tiksies, lai strādātu pie idejām
Vecumnieku novada attīstībai,
apgūtu jaunas kompetences un
kopīgi pavadītu brīvo laiku.
Pasākuma pirmajā daļā,
kopā ar Vecumnieku novada
Domes deputātiem un sporta
darba organizatoriem, tiks apspriesta sporta dzīves attīstība
Vecumnieku novadā.
Pasākuma otrajā daļā jauniešiem būs iespēja apgūt kompetences praktiski darbojoties
īsfilmu izveides meistarklasē,
karikatūru meistarklasē u.c.
Savukārt nakts daļā jauniešiem būs iespēja pašiem
sev organizēt ballīti un doties
naksnīgā pavasara orientēšanās spēlē!
Pieteikties var līdz 1. martam tiešsaistes veidlapā – ej.uz/
forums2019.
Pasākuma dalībniekiem tiks
nodrošinātas vakariņas, brokastis un uzkodas starp ēdienreizēm, kā arī autobuss pirms
pasākuma no Vecumniekiem,
kā arī autobuss uz Vecumniekiem pēc pasākuma.
Vairāk informācijas –
20597141 vai andris.kaposts@vecumnieki.lv
Andris Kāposts,
Vecumnieku novada
jaunatnes lietu
speciālists

1. martā
plkst. 19.00
Misas tautas namā
Misas
vidusskolas
ŽETONVAKARS.

Mobilais darbs ar jaunatni visaktīvāk notiek Skaistkalnes pagastā, kur jauniešiem ir pieejamas
gan galda spēles, gan galda hokejs, gan galda teniss.
Foto – Andris Kāposts
Šī gada janvārī
Vecumnieku novada domē
darbu uzsāka jaunatnes
lietu speciālists Andris
Kāposts, kurš jau ir sācis
mobilo jaunatnes darbu
visā novadā.
Mobilā jaunatnes darba ietvaros katrā no nedēļas dienām
tiek apmeklēts kāds no novada
ciematiem, lai tur, četru stundu garumā jau pieejamajās telpās, darbotos jauniešu centrs.
Tur jauniešiem ir iespēja pavadīt brīvo laiku, patverties no
aukstuma, uzzināt sev interesējošo informāciju, apgūt franču
un angļu valodas pie Eiropas
brīvprātīgā no Francijas un īstenot savas iniciatīvas.

Pirmais mēnesis nav
bijis vienkāršs

Andris atzīst, ka janvāris nav
bijis vienkāršs. Katram pagastam jāatrod vislabākā telpa, jāapzina vietējās iespējas un jaunieši. Pamazām tiek pētīts jauniešu pieprasījums. Ja Skaistkalnē jauniešus vairāk interesē
hokejs un novuss, tad Misas
jauniešus vairāk interesē galda
spēles. Vissarežģītākais ir rast
kontaktu ar vietējiem jauniešiem, lai tie pieņemtu jaunās
iespējas un nevis tikai izklaidētos, bet arī uzņemtu noderīgo informāciju no jaunatnes
lietu speciālista.
Pagaidām notikušas vairākas mobilā jaunatnes darba
tikšanās Stelpē, Misā, Kurmenē, Skaistkalnē, Vallē un Ve-

cumniekos, ir izveidots grafiks
visai nedēļai.
Katru dienu no 12.00 –
16.00 jaunatnes lietu speciālists ir pieejams novada centrā – Vecumnieku tautas namā.
Pirmdienās aktivitātes no
16.00 – 20.00 notiek Misas
tautas nama ģimeņu dienas
centra telpās.
Otrdienās aktivitātes no
16.00 – 20.00 notiek Skaistkalnes tautas namā.

Trešdienās aktivitātes no
16.00 – 20.00 notiek Stelpē
vecajā jauniešu telpā sarkanajā daudzstāvu mājā.
Piektdienās aktivitātes no
17.00 – 21.00 notiek Kurmenes tautas namā.
Pašlaik notiek sarunas par
jauniešu centra atvēršanu Vallē un Bārbelē, kuriem darba
laiki vēl tiks precizēti.
Sabiedrisko attiecību
nodaļa
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Sīvā cīņā hokeja turnīrā uzvaru gūst mājinieki
manda «Lāčplēsis» no Skaistkalnes un komanda «2t» no
Kokneses.

Uz Skaistkalnes centra dīķa
2. februāra rītā notika
hokeja turnīrs, kurā
piedalījās septiņas
komandas.
Sākumā notika izloze pēc
kuras komandas tika sadalītas
2 apakšgrupās. Hokeja turnīru
atklāja komanda «Vecumnieku
karaļi» spēlējot pret komandu
«Kurmene». Jau pirmajā periodā hokejam raksturīgu traumu
guva «Vecumnieku karaļu»
spēlētājs Valdis Onkelis – vienā
no spēles momentiem viņam
tika pārsista apakšlūpa. Neraugoties uz negadījumu, Valdis
turpināja spēlēt, šāda rīcība apstiprina teicienu, ka hokejs ir
vīru spēle!
Izspēlējot grupu spēles,
noskaidrojās komandas, kuras
cīnīsies par medaļām. Par trešo
vietu cīnījās komanda «Cirks
par naudu» no Skaistkalnes pret
komandu «Naidīgie», kurā arī
spēlētāji bija no Skaistkalnes.
Atvēlētajā divu periodu laikā
uzvarētājs netika noskaidrots
un spēle bez pārtraukuma

Laikapstākļi nebiedēja

Pat laikapstākļi nebiedēja hokeja spēlētājus.
Foto – Alise Barkauska
turpinājās līdz pirmajiem iemestajiem vārtiem. Kausu par
trešo vietu un bronzas medaļas
ieguva komanda «Naidīgie».
Par turnīra galveno balvu
sacentās komandas «Kurmene»
un «Saimnieciņi». Šajā duelī
atkārtojās iepriekšējās spēles
scenārijs – pamatlaikā uzvarētājs netika noskaidrots. Veiksme

bija «Saimnieciņu» pusē un
viņi kļuva par Skaistkalnes
dīķa hokeja turnīra uzvarētājiem.
Kausu par otro vietu un
sudraba medaļas izcīnīja komanda «Kurmene», savukārt,
ceturto vietu ieguva komanda
«Cirks par naudu».
Turnīrā piedalījās arī ko-

Esmu gandarīts par dalībnieku attieksmi un sapratni.
Laikapstākļi un ledus kvalitāte
bija ekstrēma. Vienā laukuma
sānā bija radusies peļķe, kas
sagādāja spēlētājiem neērtības.
Paldies visiem spēlētājiem,
kuri neatteica tiesāt turnīru.
Priecājos, ka spēles laikā tika
ievērota disciplīna. Paldies Aivaram Kārkliņam par malku
ugunskuram - tā bija ļoti nepieciešama, lai dalībnieki un
līdzjutēji varētu sasildīties.
Gribu pateikt paldies arī Kasparam Zauram, jo pateicoties
viņa uzņēmībai šogad ledus
laukums tika aprīkots ar nelielu apmali.
Vīri, jūsu ieguldītais darbs
ledus laukuma veidošanā ir
fantastisks!
Ēvalds Čerpinskis,
Skaistkalnes sporta darba
organizators

Spraigi norisinājies turnīrs FLIPPER galda spēlē
Skaistkalnes tautas namā
26. janvārī notika janvāra
turnīrs FLIPPERs galda
spēlē.

Atgādināšu, ka pagājušā gada decembra turnīra noslēgumā
spēlētāji nolēma, ka šādi turnīri
jārīko katra mēneša pēdējā
sestdienā.
Uz janvāra turnīru bija
ieradušies 20 spēlētāji. Jāsaka

paldies visiem, kuri palīdzēja
nodot informāciju par šo pasākumu. Īpaši jāatzīmē Ziemeļu
ģimenes trio – viņi bija vienīgie ģimenes pārstāvji.
Šī turnīra formāts bija šāds:
visi dalībnieki tika sadalīti
četrās grupās, tika izspēlēts viens aplis. No katras grupas divi labākie turpināja spēli jau
divās grupās. Pēc viena apļa
izspēles noskaidrojās tie dalīb-

nieki, kuri cīnīsies par godalgām.
Par trešo vietu cīnījās
Sabīne Drevinska un Krists Kaminskis. Spēle notika līdz
trim uzvarām. Kā lielā sporta
komentētāji teiktu: «Ar rezultātu 3:2 dramatiskā cīņā uzvaru izcīnīja Krists!».
Cīņā par janvāra turnīra
čempiona titulu cīnījās pagājušā gada Skaistkalnes atklātā

turnīra uzvarētāja Elīna Rozēna, kuras pretiniece bija Līga
Juškeviča. Ar rezultātu 3:1
pārāka bija Elīna.
Par turnīra raitu gaitu rūpējās galvenā sekretāre Monta
Kaļķe. Paldies Sanitai Juškevičai par padomiem un atbalstu!
Tiekamies februāra turnīrā!
Ēvalds Čerpinskis,
Skaistkalnes sporta darba
organizators

Draudzīgi aizvadītas slēpošanas sacensības
Lietainā 2. februāra
pēcpusdienā Skaistkalnē
norisinājās slēpošanas
sacensības «Skaistkalnes
kilometrs».

Spītējot laikapstākļiem, sacensībās startēja četri dalībnieki – Aiga Saldābola, Jānis
Kalniņš, Ronalds Ziemelis un
Karīna Āķe.
Šajās sacensībās dalībnieku
mērķis nebija uzvarēt, bet gan
piedalīties un labi pavadīt
laiku. Sacensības noritēja ļoti

draudzīgi. Dalībnieki 1 kilometra garajā distancē paspēja
kopīgi gan izslēpoties, gan
parunāties, gan viens otru atbalstīt nelielajās ķibelēs.
Uz slēpošanas sacensībām
bija ieradušies arī atbalstītāji, viņi gavilēja katram dalībniekam, jo lietū slēpot nav
nemaz tik viegli.
Pirmā, kura šķērsoja finiša
taisni, bija Aiga Saldābola ar
laiku 10 minūtes, ar vienas
minūtes starpību viņai sekoja
Karīna Āķe. Trešā vieta – Jānim

Kalniņam, savukārt, ceturtā Ronaldam Ziemelim. Ronalds
bija visjaunākais dalībnieks šajās sacensībās. Viņam piemīt
liela enerģija, tāpēc ar 1 kilometra garo distanci nepietika,
un viņš turpināja slēpot arī
pēc sacensību finiša.
Pēc kopīgās slēpošanas gan
dalībnieki, gan līdzjutēji tika
aicināti sasildīties ar karstu tēju un pīrāgiem.
Alise Barkauska,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Aiga Saldābola pirmā šķērsoja
finiša taisni.

20. lpp.
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Paņem tos vārdus, kas skanēt prot.
Tos, kas dvēselei prieku var dot.
Ziemās, vasarās sasildīt spēj,
Gaišas, svētīgas pārdomas sēj.
Svētkos lai vārdos var noskaņu rast,
Jāprot tos pasniegt, apmīļot prast.
Paņem tos vārdus, ja tie varēs spēt
Ikdienā, svētkos tev noderēt!
/V. Kokle-Līviņa/
Sirsnīgākos sveicienus februāra gaviļniekiem
		
sūta pagastu pārvaldes un
		
novada domes Sociālais dienests!

PASĀKUMU KALENDĀRS
VECUMNIEKU TAUTAS NAMS
• 15. februārī Latviskā Valentīna danču vakars,
plkst. 16.00 muzikantu meistarklases, plkst. 19.00 latviskie danči.
• 16. februārī plkst. 11.00 – 12.00 budēļa maskas darināšanas meistardarbnīca.
• 23. februārī plkst. 13.00 senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām atpūtas vakars un pensionāru biedrības
«Virši» 10 gadu jubilejas sarīkojums.
• 25. februārī plkst. 18.00 Tallinas Georga Otsa
mūzikas koledžas simfoniskā orķestra koncerts.
• 26. februārī plkst. 18.00 multfilmas «Jēkabs, Mimmi
un runājošie suņi» demonstrēšana. Ieejas biļete 2,50 eiro.
BĀRBELES TAUTAS NAMS
• 23. februārī plkst. 22.00 balle. Spēlēs «Sestdynas
muzikants». Ieejas maksa 3.00 eiro.
SKAISTKALNES TAUTAS NAMS
• 23. februārī plkst. 18.00 Codes amatierteātra «Spēlētprieks» izrāde «Spietu laiks».
Lugas autore: Vigita Pumpure, režisore: Solvita Rotberga.
KURMENES TAUTAS NAMS
• 24. februārī plkst. 12.00 meistarklase «Brīvdienas
ķermenim un garam». Mājas tekstila šūšana un defilē nodarbības. Nodarbības bez vecuma ierobežojuma.
Dalības maksa 3.00 eiro. Pieteikšanās līdz 22. februārim pa tālr. 22423531.
VALLES SAIETA NAMS
• 16. februārī plkst. 19.00 senioru deju kolektīvu sadancis.
• 23. februārī plkst. 13.00 pagasta pensionāru gada balle.
STELPE
• 23. februārī plkst. 14.00 Stelpes pamatskolā talantu
parāde «Gribu, varu, daru 2019».
KURMENES BIBLIOTĒKA
• 19. februārī pasaku rīts PII Rūķu skola bērniem «Zilā
sila pasakas».
MISAS BIBLIOTĒKA
• 20. februārī plkst. 15.00 talantu konkurss, kurā piedalās skolēni.
SKAISTKALNES BIBLIOTĒKA
• 21. februārī Dzimtās valodas dienai veltīta interaktīva spēle «Māci un mācies latviešu valodu».
BEIBEŽU BIBLIOTĒKA
• 22. februārī plkst. 16.00 tematiska pēcpusdiena
«Manu lellīti sauc Lollīte…», leļļu kolekcijas izstāde un tikšanās ar leļļu kolekcionāri I. Sermuli.

SIA «Jaunolis» izcenojumi autoceļu
uzturēšanas darbiem ziemā
līdz 31.12.2018.
Darba nosaukums

Mērvienība

Autoceļu uzturēšana ziemā:
Autoceļu attīrīšana
no irdena sniega ar
pārg.
automašīnām un
km
mehānismiem aprīkotiem
ar sniega lāpstām
Ielu attīrīšana no irdena
sniega ar automašīnām
pārg.
un mehānismiem
km
aprīkotiem ar sniega
lāpstām
Sniega vaļņu
pārg.
pārvietošana ārpus
km
autoceļa klātnes

no 01.01.2019.

Cena
EUR
bez
PVN

Mērvienība

Cena
EUR
bez
PVN

5,69

km.

14

5,69

km

15,5

st
st

22
38

8,54

MTZ -82 ar lāpstu
Traktors VALTRA
Slīdamības samazināšana
ar granti-smilti

km/
br.j.

20,63

km

25

Slīdamības
samazināšana, izveidojot
rievas apledojumā

km/
r.j.

9,96

km

22,5

