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No 9. līdz 13. oktobrim pirmsskolas izglītības iestādē
,,Bitīte” bija projektu nedēļa veltīta produktam, ko
visticamāk lieto katrā ģimenē –pienam. Lai iepazītu piena
nozari, tika rīkotas gan ekskursijas uz zemnieku
saimniecību un novada pienkopības uzņēmumiem, gan arī
rīkotas tematiskās nodarbības.

Un tāpēc jau pirmās projekta dienas rītā triju grupu
bērni devās ekskursijā uz zemnieku saimniecību
,,Akmentiņi”, kura pieder mūsu audzēkņa Emīla Kroiča
vecākiem. Iepazīšanās ar fermu sākās no teliņu novietnes.
Par godu ciemiņiem pēdējās dienās dzimušie teliņi ir tikuši
pie vārdiem – Taurenītis, Saulīte, Lācēns un Bitīte. Bērni
varēja ne tikai apskatīties, kā tiek dzirdīti teliņi, bet daži
drosmīgākie arī paši varēja pabarot teliņu no lielas piena
pudeles. Pēc tam bērniem bija iespēja apskatīties, kur
mitinās 200 govis, ko viņas ēd, kur gotiņas tiek slauktas
un kur pēc tam lielās tvertnēs tiek uzglabāts izslauktais
piens. Ekskursijas nobeigumā bērni tika cienāti ar svaigu
pienu un garšīgu saimnieces ceptu ābolmaizi.

Tālāk mūsu ceļš veda uz LPKS ,,Viļāni”, kur bērnus
sagaidīja govs Raibaļa un runcis Fredis. Šeit bērni
videofilmiņā varēja iepazīties ar to, kas tiek ražots no
fermās izslauktā piena – kā top biezpiens, sviests,
krējums un jogurts. Tie, kas klausījās uzmanīgāk, varbūt
arī dzirdēja, cik vērtīgu vielu satur piena produkti. Arī
Raibaļa un Fredis cienāja bērnus ar pašu ražoto zemeņu
un melleņu jogurtu, dažādiem sieriem. LPKS “Viļāni”
produkcija bērniem labi garšoja.

Ekskursijā iepazītais tika nostiprināts nodarbībās
bērnudārzā, lai visiem bērniem būtu skaidrs, kā piena
produkti nonāk veikalā un cik daudziem cilvēkiem ir tajā
jāiegulda savs darbs. Piena nedēļas ietvaros 10. oktobrī
notika arī putras diena, kuru bērni ne tikai ēda, bet arī
atspoguļoja savos darbiņos.

Pateicamies par laipno uzņemšanu vienmēr
atsaucīgajiem vecākiem  Vinetai un Staņislavam Kroičiem
un arī mūsu bijušajām audzēknēm Aritai un Līgai!

Rita Damba, PII “Bitīte” metodiķe

Piena nedēļa PII “Bitīte”

Viesojoties LPKS „Viļāni”

Viļānu novada atklātais
čempionāts šautriņu

mešanā (darts)
2017.gada 2.decembrī notiks šautriņu me-
šanas čempionāts. Sacensību sākums
10.00, Viļānos, Kultūras laukumā 1,
Rēzeknes tehnikuma Viļānu sporta zālē.
Sacensībās drīkst piedalīties jebkurš šautriņu me-
tējs, kurš ievēro šīs spēles noteikumus.
Sacensības notiks: vīriešu vienspēles un sieviešu
vienspēles; vīriešu pāros un sieviešu pāros. 
Reģistrēšanās čempionātam sacensību die-
nā no plkst. 9.30. Pieteikumā jānorāda vārds,
uzvārds, dzimšanas gads un kontakttelefo-
nu. Katrs dalībnieks parakstās par atbildī-
bu par savu veselības stāvokli.
Sacensības organizē Viļānu novada pa-
švaldības Sporta skola. Sacensību galvenais
tiesnesis - A.Šutka (t. 26440585).

Adventes pirmā svētdiena Viļānos
no pulkstens 10:00 Viļānu  KN 1. stāvā

Nodibinājuma „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā”  ikmēneša tirdziņš „Lobs
lobam” piedāvās mājražotāju gardumus – gaļas ruletes, smeķīgo speķi, maizi, pīrāgus, zel-
taini kūpinātas karpas, aromātiskas garšvielas, eļļas, tējas, bišu zeltu – medu, daudzveidī-
gu sieru, bioloģiskos piena produktus un citus gardumus, kā arī amatnieku izstrādājumus.

13:30 Viļānu KN zālē
Viļānu novada Adventes vainagā pirmo sveci iedegsim kopā ar  MIC R. Stankeviču.
Adventes laika noskaņas sajutīsim Stirnienes garīgās mūzikas kora ,,Reversium,, koncertā
(diriģents Jānis Grudulis, koncertmeistare Agnija Strūberga).

14:30 Viļānu KN 2. stāvā
Pēc koncerta Viļānu labdarības biedrība „ATBALSTS” aicinās uz tradicionālā
Labdarības tirdziņa atklāšanu.
Nedēļas garumā savus darinājumus Ziemassvētku dāvanām piedāvās rokdarbnieki, amat-
nieki, mājražotāji, skolēnu mācību uzņēmumi un mākslinieki. 
Dalībai tirdziņā aicinām pieteikties ikvienu interesentu, zvanot pa tel. 25944788
Labdarības  tirdziņš darbosies katru dienu līdz 8. decembrim, no  9:00 līdz 17:00

Gaišu Adventes laiku!
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Pieejams finansējums pasākumā
“Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

No šā gada 2017. gada 7. novembra līdz 7.
decembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai trīs
investīciju atbalsta pasākumos „Atbalsts ieguldījumiem
lauku saimniecībās“, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē“ un
„Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā“.

Pasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauku
saimniecībās“ mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības,
lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un
konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību.

Pasākumā „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē“
mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu
pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto
vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību

un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un
inovāciju ieviešanu uzņēmumos.

Pasākumā  „Atbalsts ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā“ mērķis ir uzlabot
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūru.

Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas
nosacījumiem un pretendentiem pieejama dienesta
mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD
Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot
Elektronisko dokumentu likumu, kā arī to var
darīt   personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības
pārvaldēs vai Klientu apkalpošanas centrā Rīgā,
Republikas laukumā 2. Tālrunis klientiem 67095000.

Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludināta Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) un Lauku attīstības programmas ietvaros.

Viļānu novada Sokolku pagastā biedrība ‘’Odziņa”  ir
īstenojusi projektu            Nr.17-01-AL15-A019.2202-
000018     „Biedrības “Odziņa” materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana”.  Projekts tika īstenots Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020. gadam
apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.     

Īstenojot šo projektu, biedrība “Odziņa” iegādājās
krāsaino multifunkcionālo iekārtu, fotoaparātu, formu
izgriešanas un reljefu izspiešanas mašīnu un trafaretus,
galdus, šujmašīnu, overloku, gludināmo dēli un gludekli.
Lauku iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja darboties ar
jaunu, kvalitatīvu aprīkojumu, kas būs pieejams

rokdarbnieču radošajām nodarbībām, ļaus pilnveidot to
zināšanas un nodrošinās praktisku jaunu prasmju
apgūšanu un to pielietošanu ikdienā. Savukārt bērni
varēs darboties ar jauno papīra formu izgriešanas un
reljefu izspiešanas mašīnu, jo tas ir ideāls palīgs kastīšu,
apsveikumu kartiņu un dažādu telpu dekorāciju
izgatavošanai svētku laikā.                            

Projekta kopējās izmaksas sastāda 1960,46 EUR, tai
skaitā ELFLA finansējums 1764,41 EUR un Viļānu
novada pašvaldības līdzfinansējums 196,05 EUR. Tas ir
neliels ieguldījums mūsu pagasta un Viļānu novada
attīstībā.

Uzlabojot lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāti un
nodrošinot lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas,
visi kopā sekmēsim lauku attīstības stratēģijas
programmas realizāciju!

Lūcija Veselova, 
projekta vadītāja, biedrība “Odziņa”

Rīki rokdarbnieču un bērnu radošajiem darbiem

AKTUALITĀTES LAUKSAIMNIEKIEM

Jau vairākus gadus Sokolku
pagasta saimnieces tiek aicinātas

piedalīties konkursā „Pagrabiņa
gardumi”, daloties ar savām ziemas

krājumu receptēm. 
Šogad konkursa norises trīs dienu

laikā vairāk nekā 40 cilvēki degustēja
un centās novertēt visgardākās
receptes. No 29 konkursā
piedāvātajām receptēm izvēlēties
uzvarētāju bija sarežģīti. Tāpēc
nominācijā „Bez konkurentiem”
uzvarēja divas saimnieces – Zoja
Žugunova un Irina Čerkasova.
Nominācijā „Padalies ar recepti!”
uzvarēja Jeļena Kvitova, bet
nominācijā „Aktīvākā un krājumiem
bagātākā saimniece” uzvarēja Kira
Ragozina. 

Sokolku pagasta kluba kolektīvs
izsaka pateicību visām saimniecēm,
kas piedalījās konkursā, un aicina jau
sākt meklēt interesantas receptes
nākamās ziemas krājumiem!

Aleksandra Bistrova
Sokolku pagasta kluba vadītāja

Sokolku  pagastā norisinājās konkurss saimniecēm



3VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESISVIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

APSTIPRINĀTS:
Ar Viļānu novada pašvaldības domes 
2017.gada 10. augusta sēdes lēmumu

protokola Nr.5 8§ 

PRECIZĒTS: 
Ar Viļānu novada pašvaldības domes 
2017.gada 19.oktobra sēdes lēmumu

protokola Nr.9 5§                                                                                                              

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.94         
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu

sniegšanas un lietošanas
kārtība Viļānu novadā”

Izdoti saskaņā ar 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma

6.panta ceturto daļu

1. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka:
1.1. 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;

1.2. 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;

1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā
ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu
pārkāpšanu.

2. Viļānu novada pašvaldības dome organizē
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu savā
administratīvajā teritorijā, pilnvarojot kapitālsabiedrību SIA
“VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” sniegt sabiedriskos
ūdenssaimniecības pakalpojumus, un noslēdzot ar to līgumu
par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Lietoto terminu skaidrojums:
3.1. Pakalpojumu lietotājs — nekustamā īpašuma

īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā — visi dzīvokļu
īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida
sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus,
pamatojoties uz noslēgto Pakalpojuma līgumu;

3.2. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdens -
saimniecības pakalpojuma līgums starp Pakalpojumu
lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju par noteikta veida
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas,
lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu
tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;

3.3. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu
sniedzēja un Pakalpojumu·lietotāja – parakstīts akts, kurā
norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus
apkalpos katra Pakalpojuma līguma puse (pusēm
vienojoties, tās var būt arī ārpus sabiedriskā pakalpojuma
sniegšanas piederības robežas);

3.4. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei - ūdens
patēriņa normas atbilstoši noteikumu Pielikumam Nr.1.

3.5. Pārējie noteikumos lietotie termini lietoti
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un saistīto
normatīvo aktu izpratnē.

4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk –
ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas
kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un
nodrošinātu Pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem
pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Viļānu novadā un
dabas resursu racionālu izmantošanu.

5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un
juridiskajām personām Viļānu novada teritorijā.

6. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu
novadīšanu kanalizācijas šķirtsistēmā un uz
decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.

2. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas
tīkli un būves tiek pievienotas

centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai
kanalizācijas sistēmai

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

8. Lai jaunus vai esošus ūdensapgādes vai kanalizācijas
tīklus pieslēgtu Ūdenssaimniecības sistēmai, nekustamā
īpašuma īpašnieks vai valdītājs pieprasa
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam, un saņem no
viņa, pieslēgšanās tehniskos noteikumus ( turpmāk -
tehniskie noteikumi).

9. Tehniskie noteikumi pieprasāmi šādos gadījumos:
9.1. Jauna pieslēguma ierīkošanai, lai nodrošinātu ūdens

piegādi no centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai
notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

9.2. Ja mainās notekūdeņu sastāvs vai patērētā ūdens vai
novadāmo notekūdeņu daudzums pieaug tādā apjomā, ka
esošais pieslēgums nevar nodrošināt;

9.3. Ja tiek veikta komercuzskaites mēraparāta mezgla
pārbūve vai mainīta komercuzskaites mēraparāta mezgla
atrašanās vieta. 

10. Šo noteikumu 9.punktā minētajos gadījumos
nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs iesniedz
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam tehnisko
noteikumu pieprasījuma iesniegumu, kurā norāda
informāciju par ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem -
nekustamā īpašuma atrašanās vietu, adresi un kadastra
apzīmējumu, prognozējamos datus par plānoto ūdens
patēriņu un novadāmo notekūdeņu daudzumu vai
informāciju par personu skaitu, kuras plāno lietot
ūdenssaimniecības pakalpojumu, kā arī informāciju par
ražošanas notekūdeņus raksturojošajiem parametriem.
Pieprasījuma iesniegumam pievieno dokumentu, kas
apliecina īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, tā
lietošanas tiesības vai tiesības uz nomu ar apbūves
tiesībām, zemes robežu plānu, kā arī citus dokumentus, ja
tādi nepieciešami tehnisko noteikumu sagatavošanai. 

11. Ja pieprasījumā norādītā informācija ir nepilnīga vai
visi nepieciešamie dokumenti nav saņemti,
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs 7 (septiņu)
darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas par to
rakstiski informē pieprasījuma iesniedzēju un norāda, kāda
informācija vai dokumenti papildus iesniedzami. Par
pieprasījuma saņemšanas dienu uzskata dienu, kad
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis visu
nepieciešamo informāciju.

12. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, atbilstoši
pieprasījumam, tehniskajos noteikumos norāda:

12.1. Pieslēguma vietu pie centralizētās ūdensapgādes
sistēmas vai centralizētās kanalizācijas sistēmas;
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12.2. Tehnisko noteikumu pieprasījumā norādīto ūdens
patēriņu un novadāmo notekūdeņu daudzumu;

12.3. Prasības notekūdeņu sastāvam un
raksturojošajiem parametriem pirms to novadīšanas
centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

12.4. Piederības robežu, prasības komercuzskaites
mēraparāta mezglam un tā atrašanas vietai;

12.5. Tehniskās prasības pieslēgumam nepieciešamo
ūdensapgādes tīklu ievadu vai kanalizācijas tīklu izvadu
projektēšanai, izbūvei vai pārbūvei, tai skaitā lietus
notekūdeņu novadīšanai;

12.6. Tehniskās prasības pieslēgumam nepieciešamās
Ūdenssaimniecības sistēmas projektēšanai, izbūvei vai
pārbūvei, ja pieslēguma ierīkošanai nepieciešams izbūvēt
vai pārbūvēt Ūdenssaimniecības sistēmas. 

13. 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 parādu saistību nokārtošanai.

14. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs nosaka
tehnisko noteikumu derīguma termiņu uz 1 (vienu) gadu. Ja
tehnisko noteikumu derīguma termiņā nav izpildīti tehnisko
noteikumu nosacījumi un prasības, ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzējs, pēc nekustamā īpašuma īpašnieka
vai valdītāja pieprasījuma, tehniskos noteikumus izsniedz
atkārtoti, veicot tajos nepieciešamās izmainās, vai pagarina
tehnisko noteikumu derīguma termiņu, ja citas izmaiņas nav
paredzētas.

15. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, ievērojot
prasības un termiņus, kas noteikti normatīvajos aktos,
būvniecības un vides aizsardzības jomā, sagatavo un izsniedz
pieprasījuma iesniedzējam saprotamus un tehniski pamatotus
noteikumus. Ja tehnisko noteikumu sagata vošanai ir
nepieciešams ilgāks laikaposms, par tehnisko noteikumu
izsniegšanas termiņu ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējs rakstiski informē pieprasījuma iesniedzēju. 

16. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās
ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas
sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības
gadījumā, ja piegulstošajā ielā atrodas centralizētās
ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkli, un
pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir
noteikta kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas
centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās
kanalizācijas sistēmas.

17. 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
strūklas pārtraukumam vai speciālam pretvārstam, kas
nodrošina strūklas pārtraukumu. Abus ievadus drīkst
savienot tieši, ja tajos ierīko īscauruli, kura jāizņem, ja
darbojas otrs ievads.

18. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā,
izlietne, duša vai sēdpods), kas novietotas zemāk par
tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram, pagrabos),
jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no
augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu
izlaidi 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.

19. Pēc ievada vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā
īpašuma īpašnieks Pakalpojumu sniedzējam iesniedz:

19.1. Izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un
digitālā formā;

19.2. Aktu par komercuzskaites mēraparāta mezgla
pieņemšanu.

20. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz
centralizētajam kanalizācijas tīklam, nekustamā īpašnieka
vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās
būves un sistēmas, kuras tika izmantotas nekustamajā
īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāšanai un var
radīt kaitējumu videi.

21. 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 Blakuslietotājam
pievadu pievienot pie cita Pakalpojumu lietotāja
ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un
kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka
nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā
saskaņota ar zemes īpašnieku un Pakalpojumu lietotāju, un
šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu citiem Pakalpojumu
lietotājiem. Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotam tīklu
apkalpošanas robežu aktam un noslēgtam līgumam starp
Blakuslietotāju un Pakalpojumu lietotāju.

22. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta
mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā,
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs to izbūvēt Pakalpojumu
sniedzēja noteiktajā vietā - ēkas pagrabā tiešā ūdensvada
ievada tuvumā.

23. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves,
Pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu komercuz skaites
mēraparātu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums.

24. Pakalpojumu lietotājs atlīdzina Pakalpojumu
sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta
zādzības vai bojāšanas gadījumā, pēc to faktiskiem
apmēriem, kas saistīti ar jauna komercuzskaites
mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad
komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir
ārpus Pakalpojumu lietotāja atbildības robežas.

3. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un
centralizētās kanalizācijas sistēmas

ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības
3.1.Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu

piederība un uzturēšana
25. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:
25.1. Maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;
25.2. Ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas,

ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, rezervuāri;
25.3. Maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli;
25.4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas

sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces
kanalizācijas tīkli;

25.5. Iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdens -
apgādes un kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas,
cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes;

25.6. Komercuzskaites mēraparāti.
26. Kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras nav

Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet
kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai, un
noteiktas Pakalpojumu lietotāja un Pakalpojumu
sniedzēja noslēgtā līgumā vai līgumā par sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību. Pakalpojumi,
kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav
uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, un to maksai ir jābūt noteiktai
attiecīgajā līgumā vai Viļānu novada pašvaldības
domes lēmumā, ja tāda paredzēta.
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27. Pēc saskaņošanas ar Pakalpojumu lietotāju
Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs
jebkurā laikā brīvi piekļūt savā bilancē esošajiem
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, kas atrodas zemes
gabalu īpašnieku, uzņēmumu un organizāciju teritorijā, šo
tīklu tehniskajai apkalpošanai, apsekošanai, remontam un
avāriju likvidēšanai. Kā arī lai pārliecinātos par
ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas
drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.

28. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē
centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas
sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas
var nekavējoties atslēgt Pakalpojumu lietotāja
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.

3.2.Prasības notekūdeņu novadīšanai
centralizētajā kanalizācijas sistēmā

29. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts
novadīt notekūdeņus:

29.1. Kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas
būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;

29.2. Kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas
sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā
personāla veselībai;

29.3. Kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt
Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās,
ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās
darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus,
kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus; 

29.4. Kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vides
pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;

29.5. Kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas
cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku
sienām (piemēram – tauki);

29.6. Kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas
nepārsniedz šādas noteiktās maksimāli pieļaujamās
koncentrācijas:

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas
notekūdeņus raksturojošie parametri:

30. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo notekūdeņu
piesārņojums pārsniedz 30.6 punktā norādītās maksimāli
pieļaujamās koncentrācijas, tad:

30.1.  Pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem, pirms to
novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt
attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka netiek
pārsniegtas piesārņojošās vielas maksimāli pieļaujamās
koncentrācijas, kas noteiktas normatīvajos aktos;

30.2.  Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos
aktus, Pakalpojumu sniedzējs var atļaut Pakalpojumu
lietotājam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā
notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji
attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamās
notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un maksa
par piesārņošanu noteikta Pakalpojuma līgumā, un ja
piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu gadījumā

netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas
sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

31. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties
ziņot Pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta
piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos
tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem
bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai
centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

32. Gadījumos, ja noteikumu 32.punktā minētais
piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos
centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas
nosacījumi nav noteikti Pakalpojuma līgumā ar
Pakalpojumu sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa
avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus,
tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt
notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.

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

34. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts
novadīt notekūdeņus, kas satur:

34.1. Prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi
īpaši bīstamām un kuru emisiju un noplūdi nepieciešams
novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;

34.2. Degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida
vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos
centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

34.3. Bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas
aktīvās vielas (SVAV);

34.4. Skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka
veselībai bīstamu gāzi (sērūdeņraža oglekļa oksīda,
zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;

34.5. Radioaktīvas vielas;
34.6. Cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis,

grunti, eļļas, taukus un citas vielas, kas var veicināt
centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu)
aizsērēšanu;

34.7. Nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas
atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un
krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas,
kublus un tml.

35. Notekūdeņi, kas satur vielas, kas nav minētas šajos
noteikumos, tiek novadītas kanalizācijas tīklā saskaņā ar
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.3.Prasības centralizēto ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un

aizsardzībai
36. Jebkurai personai ir aizliegts:
36.1. Novietot automašīnas un cita veida transporta

tehniku vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši
apzīmētām hidrantu akām;

36.2. Centralizētās kanalizācijas tīklu skatakas izliet
asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu un
gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus
priekšmetus;

36.3. Nepiederošām personām veikt jebkādas darbības
Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās
centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas
sistēmās;

p j j j p

Viela Koncentr cija ( mg/l) 
Biolo iskais sk bek a pat ri š ( BSP5) 350 

miskais sk bek a pat ri š ( SP) 740 
Kop j s suspend t s vielas 450 
Kop jais fosfors 23 
Kop jais sl peklis 80 
Tauki 0 
Naftas produkti 0 
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36.4. Atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un
centralizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus
(norādītais aizliegums neattiecas uz ūdenssaimniecības
uzņēmuma darbiniekiem). 

36.5. Pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt
atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai novērstu
ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja ir
saskaņojums par tādu rīcību ar Pakalpojumu sniedzēju;

36.6. Bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu
informatīvās plāksnītes.

37. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst
kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku
izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.

38. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā
trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav
hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas
sistēmā ierīkota speciāla lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas
tīklus), ir bojāti Pakalpojumu lietotāja ēkas iekšējie
ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas
šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Pakalpojumu
lietotājs ir atbildīgs par iespējamām sekām.

39. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos
notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas
sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli
izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz
noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.

3.4.Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un
aizsardzības prasības

40. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites
mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina
ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un Pakalpojumu
lietotāja teritorijā esošo hidrantu darbību, Pakalpojumu
sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī
un sastāda plombēšanas aktu. Pakalpojumu lietotājs ir
atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.

41. Noņemt noteikumu 40.punktā minēto plombu no
apvadlīnijas aizbīdņa drīkst, tikai dzēšot ugunsgrēku vai
ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas
pārbaudi. Pakalpojumu lietotājam 24 stundu laikā jāpaziņo
Pakalpojumu sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai
ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu
sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.

42. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts
ugunsgrēka gadījumā un Pakalpojumu sniedzēja
vajadzībām. Viļānu novada pašvaldība sedz izdevumus,
kas radušies Pakalpojuma sniedzējam sakarā ar ūdens
padeves nodrošināšanu Ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta vajadzībām pēc komercuzskaites mēraparāta
rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz
Pakalpojuma sniedzēja, veikto aprēķinu.

43. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var
atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par
izlietoto ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites
mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai,
pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja, veikto aprēķinu.

3.5.Brīvkrānu izmantošanas kārtība
44. Viļānu novada pašvaldība sedz izdevumus, kas

Pakalpojuma sniedzējam radušies sakarā ar ūdens
nodrošināšanu brīvkrānos pēc komercuzskaites
mēraparāta, ja tāds ir uzstādīts, vai, pamatojoties uz
Pakalpojuma sniedzēja, veikto aprēķinu.

45. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens
brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniekiem ir
nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un saņemt
centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.

46. Ūdens brīvkrānu tuvumā ir aizliegts mazgāt veļu,
automašīnas, traukus, mājdzīvniekus, pievienot šļūtenes,

caurules kā arī veikt citas darbības, kas ir pretrunā
sanitārajām normām.

47. Ja konstatēts brīvkrāna bojājums, par to
nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam vai policijai.

4. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma
līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas,

grozīšanas un izbeigšanas kārtība

4.1.Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā
ietveramie noteikumi

48. Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju
slēdz:

48.1. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
48.2. 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;

48.3. Ja Pakalpojumu sniedzējs nav pilnvarots veikt
pārvaldnieka un apsaimniekotāja funkcijas un dzīvokļu
īpašnieku kopība nav pieņēmusi attiecīgu lēmumu, tad
Pakalpojumu sniedzējs pakalpojuma līgumu slēdz ar
katru dzīvokļa īpašnieku atsevišķi;

48.4. Nedzīvojamo ēku gadījumos - visi kopīpašnieki vai
kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas
pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;

48.5. Persona, kas veic būvdarbus nekustamajā
īpašumā un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības
pakalpojumus būvniecības laikā;

48.6. Persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā
novada gruntsūdeņus vai lietus notekūdeņus. 

49. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, Pakalpojuma
līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu,
norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu
sniedzēja noteiktās ziņas un pievienojot sekojošo:

49.1. Dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma
piederību, ja ir attiecināms uz attiecīgo Pakalpojuma
lietotāju (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas
līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits
dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no
atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas
spriedums, mantojuma apliecība u.c.);

49.2. Informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas
veidu;

49.3. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par Pakalpojuma
līguma slēgšanu;

49.4. Ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota
fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma –
dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības
parakstīt Pakalpojuma līgumu;

49.5. Tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu)
par vietējo ūdens ieguves vietu un/vai notekūdeņu
decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma
līguma slēdzējam tādas ir;

49.6. Dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) lēmumu
gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopība) ir nolēmis
nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem
sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

50. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas
nepieciešams Pakalpojuma līguma noslēgšanai, apsekot
Pakalpojumu lietotāja īpašumā esošos iekšējos un ārējos
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos,
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ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai
situācijai un tā ir pietiekama Pakalpojuma līguma
noslēgšanai.

51. Pakalpojumu lietotājs pirms Pakalpojuma līguma
noslēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju, ja tas
tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas
tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos definētās
prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām
sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu
atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var
tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

52. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot
nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpojuma
sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu
fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta
rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, rādījumu
nodošanas-pieņemšanas aktu), Pakalpojuma līguma
slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumiem
jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā
uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta rādījumu.

53. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Pakalpojuma
līguma slēdzējam pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas
procedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi,
skaitot no brīža, kad starp Pakalpojumu sniedzēju un
Pakalpojuma līguma slēdzēju ir panākta vienošanās par
saņemto pakalpojumu samaksas nosacījumiem.

54. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt
Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot
Pakalpojuma līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu,
ja Pakalpojuma līguma slēdzējs:

54.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja
pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un
informāciju atbilstoši prasībām;

54.2. Nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu
sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;

54.3. Nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un vai
kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst
ekspluatācijas prasībām. 

55. Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras
pārtraukšanas gadījumā, Pakalpojumu sniedzējs
nosūtītajā rakstveida paziņojumā norāda datumu un
laiku, kādā tiks pārtraukta ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšana Pakalpojuma līguma slēdzēja
nekustamajam īpašumam un pievieno aprēķinu par
Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras laikā
sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kas 1
(viena) mēneša laikā jāapmaksā Pakalpojuma līguma
slēdzējam uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida
paziņojumā norādīto bankas kontu.

56. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots 1 (viena)
mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas. Minētais
termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojumu
sniedzējs ir saņēmis no Pakalpojuma līguma slēdzēja
visus nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma līguma
noslēgšanas procedūras pabeigšanai.

57. Pakalpojuma līgumā papildus citos normatīvajos
aktos noteiktajam iekļaujamas  šādas ziņas un
nosacījumi:

57.1. Informācija par līdzējiem;
57.2. Sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un

izmantošanas mērķis;
57.3. Adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
57.4. Pakalpojuma līguma un pakalpojuma sniegšanas

sākuma datums (ja tie nesakrīt);
57.5. Maksa par sniegto ūdenssaimniecības

pakalpojumu/-iem;
57.6. Pakalpojumu uzskaites kārtība;
57.7. Samaksas nokavējuma procenti.

58. Pakalpojuma līgumam pievienojams
Pakalpojumu sniedzēja sagatavots Tīklu apkalpošanas
robežu akts, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī
notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas).
Akts ir neatņemama Pakalpojuma līguma sastāvdaļa.
Tīklu apkalpošanas robežu akta pievienošanas
nepieciešamību Pakalpojuma līgumam nosaka
Pakalpojumu sniedzējs.

59. Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto
rēķinu Pakalpojumu lietotājam jāiesniedz rakstiskā veidā
līdz izrakstītā rēķina apmaksas termiņa beigām. Iesniegtie
iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā
Pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu
iebildumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas,
izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.

60. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Pakalpojumu
lietotāja īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas un to darbību. Pakalpojumu
sniedzējs par to informē Pakalpojumu lietotāju, kurš nav
tiesīgs aizliegt Pakalpojumu sniedzējam veikt
inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes
rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi Pakalpojuma līguma
noteikumos, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt
pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad Pakalpojumu
lietotājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies
ar Pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu novēršanas
kārtību un termiņiem.

61. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojumu
lietotāja iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot
faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus par
Pakalpojumu lietotājam sniegto ūdenssaimniecības
pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta
neatbilstība Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem datiem,
Pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un Pakalpojumu
lietotājs veic samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.

62. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, ko tā saņem no Pakalpojumu sniedzēja
tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos
īpašumos un šī persona vēlas ar Pakalpojumu sniedzēju
noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā
īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt
Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu
(drošības naudas iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt jauno
Pakalpojuma līgumu, kamēr šī persona nav nokārtojusi
parādus vai nav noslēgusi ar Pakalpojumu sniedzēju
vienošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību.

63. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma
uzskaitei un kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to
Pakalpojumu lietotājam vai ja kontrolmēraparāts tiek
uzstādīts Pakalpojuma lietotāja atbildības robežās,
saskaņojot ar Pakalpojumu lietotāju. Pakalpojumu
lietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt
kontrolmērījumus.

64. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu
periodu. Ja starpība starp patērētā 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 Pakalpojumu lietotājs vienojas par patērētā
ūdens daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un izdara
grozījumus Pakalpojuma līgumā, ja tas nepieciešams.

4.2.Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība
65. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm par

to rakstiski vienojoties.
66. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski
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groza Pakalpojuma līguma noteikumus, Pakalpojuma
līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl
tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.

67. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina
Pakalpojuma līgumā iekļauto Tīklu apkalpošanas robežu
aktu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu
apkalpošanas robežu aktu un tā oriģināleksemplāru nosūta
Pakalpojumu lietotājam. Aktuālais Tīklu apkalpošanas
robežu akts stājas spēkā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no
tā nosūtīšanas dienas Pakalpojumu lietotājam.

4.3.Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība
68. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
68.1. Puses Pakalpojuma līgumu izbeidz savstarpēji

vienojoties;
68.2. Pakalpojuma līgums, 30 dienu iepriekš rakstiski

brīdinot, tiek izbeigts pēc Pakalpojumu lietotāja
pieprasījuma;

68.3. Pakalpojuma līgumu noteikumu 69.punktā
paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;

68.4. Beidzas Pakalpojuma līguma termiņš;
68.5. Ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais

īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā īpašuma
atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna Pakalpojuma
līguma noslēgšanu.

69. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt
Pakalpojuma līgumu:

69.1. Ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai
valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu
Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet
Pakalpojumu lietotājs paziņojumu par Pakalpojuma
līguma izbeigšanu nav iesniedzis;

69.2. Pakalpojumu lietotājam izbeidzas valdījuma
tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām
izrietošus Pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu
īpašnieku kopības noteiktajā datumā);

69.3. Pilnvarotās personas maiņas gadījumā;
69.4. Ja Pakalpojumu lietotājs ir mainījis Pakalpojuma

līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi;
69.5. Ja Pakalpojumu 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.

70. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojumu
sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.

71. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Pakalpojumu
lietotājs līgumā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu
par tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir
saņēmis līdz Pakalpojuma līguma izbeigšanai.

5. Administratīvā atbildība par noteikumu
pārkāpšanu

72. Par noteikumos ietverto prasību pārkāpumiem
personas var tikt administratīvi sodītas izsakot
brīdinājumu vai piemērojot naudas sodu fiziskām
personām līdz 350 euro, bet juridiskām personām līdz 1400
euro.

73. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt
administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir
tiesīgas šādas amatpersonas:

73.1.  Pašvaldības policijas amatpersonas;
73.2. Pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesības

sastādīt administratīvo protokolu viņiem noteiktas
pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos.

74. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības
Administratīvā komisija.

75. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo
pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.

6. Noslēguma jautājumi
76. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par

pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
77. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai
pārtikas produktu ražošanu, un, kuru kanalizācijas
tīklā līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti
tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 3 (trīs) mēnešu laikā
no noteikumu spēkā stāšanās dienas.

78. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un
šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto
Pakalpojuma līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie
nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un
šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā,
Pakalpojumu lietotājam un Pakalpojumu sniedzējam ir
pienākums nodrošināt Pakalpojuma līguma pārslēgšanu
jaunā redakcijā. Līdz Pakalpojuma līguma pārslēgšanas
jaunā redakcijā, pretrunu gadījumos ir piemērojami
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta
ceturtās daļas 3.punktā minētie sabiedriskā
ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie
noteikumi.

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Jekaterina  Ivanova

Pielikums Nr.1
Viļānu novada pašvaldības domes

saistošajiem noteikumiem Nr.94

Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei

1. Ja Pakalpojumu lietotājs nelieto ūdensskaitītāju,
patēriņa normu uz vienu deklarēto personu piemēro 10
m3 mēnesī.

2. Ja Pakalpojumu lietotājam ir atslēgts ūdensvads, bet
ir nodrošināta kanalizācijas tīkla izmantošana, par
kanalizācijas izmantošanu piemērot normu 25 litri
notekūdeņu diennaktī uz katru deklarēto personu.

3.   Ūdens nominālā caurplūde:

VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESISVIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

Nr. 

p.k. 
densvada caurules diametrs mm Caurule, aizb dnis Qnom m3/stund  

1. 15 1,5 
2. 20 2,5 
3. 25 3,5 
4. 32 6 
5. 40 10 
6. 50 15 
7. 65 25 
8. 80 40 
9. 100 60 

4. dens pat ri š laist šanai: 
Nr.p.k.  dens pat r t ji M rvien ba Pat ri a norma 

(m3/m nes ) 

1. Laist šanai ( z l ji, pu u dobes, 
sak u d rzi u.c.) 5 m neši gad  

uz 100 m2 15 

2. Siltumn cas 5 m neši gad  uz 100 m2 35 
3. Celtniec bas vajadz b m m3 15 

5. dens pat ri a normas m jlopiem: 
Nr. 
p.k.  Suga 

Diennakts pat ri š 
vienam m jlopam 
(litri) 

M neša pat ri š 
vienam m jlopam 
(m3) 

1. Liellopi (vecum  virs viena 
gada) 

65 1.95 

2. Liellopi (no 6 m n. l dz 1 
gadam) 

30 0, 9 

3. Te i (vecum  l dz 6 m n.) 10 0,3 
4. Zirgi (vecum  no 6 m n.)  60 1, 8 
5. C kas (no 2 m n.) 15 0, 45 
6. Aitas (no 2 m n.) 10 0, 3 
7. Kazas (no 2 men.) 10 0, 3 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Viļānu novada pašvaldības domes saistošajiem

noteikumiem Nr.94     
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu

sniegšanas un lietošanas kārtība Viļānu novadā”

VIÏÂNU NOVADA VÇSTNESISVIÏÂNU NOVADA VÇSTNESIS

Paskaidrojuma 

raksta sada as 

Nor d m  inform cija 

1. Projekta 
nepieciešam bas 
pamatojums 

1.1. Atbilstoši likuma “Par pašvald b m” 15. panta pirm s da as 1. 
punktam, viena no pašvald bas autonomaj m funkcij m ir organiz t 
iedz vot jiem komun los pakalpojumus, taj  skait  - densapg di un 
kanaliz ciju. Saistošie noteikumi izstr d ti pamatojoties uz 

denssaimniec bas pakalpojumu likumu. Saska  ar 
denssaimniec bas pakalpojumu likuma 6.panta ceturto da u 

pašvald bas dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz: 

1)k rt bu, k d  densapg des t kli vai kanaliz cijas t kli un b ves tiek 
pievienotas centraliz tajai densapg des sist mai vai centraliz tajai 
kanaliz cijas sist mai; 

2)centraliz t s densapg des sist mas un centraliz t s kanaliz cijas 
sist mas ekspluat cijas, lietošanas un aizsardz bas pras bas; 

3)sabiedrisk  denssaimniec bas pakalpojuma l gum  ietveramos 

noteikumus, k  ar  t  sl gšanas, groz šanas un izbeigšanas noteikumu 

4) br vkr nu izmantošanas k rt bu; 

5)decentraliz to kanaliz cijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 
k rt bu. 

Saska  ar Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr.174 
“Noteikumi par sabiedrisko denssaimniec bas pakalpojumu 
sniegšanu un lietošanu” 39.1.apakšpunktu, pašvald ba saistošajos 
noteikumos nor da denssaimniec bas pakalpojuma l gum  
ietveram s pras bas gad jum , ja nav uzst d ts komercuzskaites 
m rapar ts; 

1.2.Saistošo noteikumu izdošanas m r is ir noteikt k  tiks organiz ti 
denssaimniec bas pakalpojumi Vi nu novad . 

1.3. Vi nu novad  l dz šim nav bijuši izstr d ti saistošie noteikumi 
par denssaimniec bas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas k rt bu 
Vi nu novad . 

2. ss projekta 
satura izkl sts 

2.1. Saistošie noteikumi nosaka: 

1) k rt bu, k d  densapg des t kli vai kanaliz cijas t kli un b ves 
tiek pievienotas centraliz tajai densapg des sist mai vai 
centraliz tajai kanaliz cijas sist mai (turpm k – denssaimniec bas 
sist ma); 

2) denssaimniec bas sist mas ekspluat cijas, lietošanas un 
aizsardz bas pras bas; 

3) sabiedrisk  denssaimniec bas pakalpojuma l gum  ietveramos 
noteikumus, k  ar  t  sl gšanas, groz šanas un izbeigšanas 
noteikumus; 

4) br vkr nu izmantošanas k rt bu; 

5) decentraliz to kanaliz cijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 

k rt bu; 

6) atbild bu par šo saistošo noteikumu p rk pšanu. 

2.2. Saistošie noteikumi st sies sp k  likum  “Par pašvald b m” 
noteiktaj  k rt b . 

3. Inform cija par 
pl noto projekta 
ietekmi 

uz pašvald bas 
budžetu 

Nav attiecin ms. 

4. Inform cija par 

pl noto projekta 
ietekmi uz 
uz m jdarb bas 
vidi pašvald bas 
teritorij  

Saistošo noteikumu m r grupa ir denssaimniec bas pakalpojumu 
lietot ji, denssaimniec bas pakalpojumu un decentraliz to 
kanaliz cijas pakalpojumu sniedz ji Vi nu novada administrat vaj  
teritorij . Saistošie noteikumi nosaka, ka gad jum , ja no jauna 
izb v tu densapg des t klu vai kanaliz cijas t klu un b vju 
pašnieks, vald t js vai tur t js vai l dz šo saistošo noteikumu sp k  

st šan s br dim izb v to densapg des t klu vai kanaliz cijas t klu un 
b vju pašnieks, vald t js vai tur t js nesp j vai nev las nodrošin t 

denssaimniec bas sist mas ekspluat cijas, lietošanas un aizsardz bas 
pras bas, vi š var l gt denssaimniec bas pakalpojumu sniedz ju bez 
atl dz bas p r emt sav  bilanc  izb v tos densapg des t klus vai 
kanaliz cijas t klus un b ves. 

5.  Inform cija par 
administrat vaj m 

proced r m 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošin s Vi nu novada pašvald bas 
dome un denssaimniec bas sabiedrisko pakalpojumu sniedz js 
Vi nu novad . Vi nu novada dome un denssaimniec bas 
sabiedrisko pakalpojumu sniedz js ir instit cijas, kur s fiziska vai 
juridiska persona var v rsties saistošo noteikumu piem rošanas 
jaut jumos. 

6. Inform cija par 
konsult cij m. 

Sabiedr bas l dzdal ba saistošo noteikumu projekta izstr d  netika 
nodrošin ta t d , ka projekts neierobežo sabiedr bas ties bas, bet tieši 
pret ji - atvieglo, konkretiz  un vienk ršo pakalpojumu pieejam bu. 

Saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts 
p c izskat šanas domes s d  tiek public ts pašvald bas m jaslap . 

Viļānu novada pašvaldības  domes
priekšsēdētāja J. Ivanova

Inta Brence “Gada cilvēks”

Inta Brence ir
Viļānu mūzikas un
mākslas skolas di-
rektore.  Piedalās
sabiedriskajā un kul-
tūras dzīvē, ir profe-
sionāla savā darbā.
Inta Brence vada
baznīcas kori, ir dau-
dzu mūzikas un māk-

slas skolas izstrādāto un jau atbalstu guvu-
šo projektu autore. 

Juris Tučs “Novadnieks”

Aktīvi darbojas
Viļānu novada at-
tīstībā un pasākumu
organizēšanā.  Juris
Tučs piedalījies
Latvijas veterānu
sacensībās svaru
bumbas celšanā.
Organizēja “Viļānu
velotūri 2017” un
“Peldējumu par

godu Latvijas dzimšanas dienai”.

Par godu Latvijas proklamēšanas ga-
dadienai 2017. gada 18. novembrī Viļānu
kultūras namā notika Valsts svētku pa-
sākums “Saules mūžu Latvijai”, kur klā-
tesošos svētkos priecēja ar skaņdarbiem,
skanīgu dziedāšanu un raitām dejām.  

Pūtēju orķestris “Dekšāres”

Folkloras kopa “Viļōnīši”

Folkloras kopas “Viļōnīši” un “Biteites”

Viļānu kultūras nama deju kopa
“Kūmys” 

Viļānu kultūras nama deju kopa
”Austra”

Jeļena Litvjakova
Sabiedrisko attiecību speciāliste

“Gada cilvēks 2017 un Novadnieks 2017” laureāti
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Liāna Čertogonova
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Septembrī mūžībā aizgājušie Viļānu
novada iedzīvotāji

GRIGORIJS ZAVJALOVS
VENERANDA LUDŽINIKA
MARFA LINDE
MELETIJS SOLOVJOVS
ANASTASIJA MEĻEHOVA
ĒRIKS SAPROVSKIS
ANASTASIJA MORTUKĀNE

Viļānu novada pašvaldība izsaka 
līdzjūtību mirušo tuviniekiem.

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS INFORMĀCIJA

Septembrī dzimšanas dienu svinēja:

a  Tekla Novika un Janina Zvirgzdiņa 90 gadu jubileju
a  Valentīna Zepa un Jevstratijs Meļehovs 85 gadu jubileju
a  Lidija Sprudže 80 gadu jubileju
a  Vivita Stabulniece, Biruta Strūberga, Anna Reņko, 

Aina Sondore, Jāzeps Šmaukstelis, Jevstafijs Kurnosovs
75 gadu jubileju

a  Ādolfs Ornicāns, Ivans Kuzņecovs, Olga Kuzmina, 
Nadežda Smirnova un Valentīna Benislavska 
70 gadu jubileju

a Jānis Mažulis, Lilija Sprukte, Ivans Skubilins, Svetlana Kupčika,    
Vitālijs Samuščenko un Anna Dolba 65 gadu jubileju

Viļānu novada pašvaldība sirsnīgi sveic jubilārus!

Septembrī piedzima

MATĪSS
DAGNIJA

NIKA

Viļānu novada 
pašvaldība sveic 

jaundzimušo 
vecākus!

Septembrī Viļānu novada
dzimtsarakstu 

nodaļā laulību reģistrēja

ILONA un VALĒRIJS
NATAĻJA un FJODORS

Viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa 
Romas katoļu baznīcā laulājās

AGNESE un EDGARS

Viļānu novada pašvaldība
sveic jaunlaulātos!

Atvainojamies DARIANA vecā-
kiem par pagājušajā numurā pie-
ļauto drukas kļūdu.


