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 PASĀKUMU KALENDĀRS

26.
jūlijs

Mūzikas un teātra nakts “MĒNESS EZERS”
• Plkst. 21.00 Vizuālā teātra estētikā balstīta 
staigājamā izrāde “LETTI”. Biļetes iepriekšpārdošanā: 
www.bilesuserviss.lv. Biļešu skaits ierobežots, cena 10 EUR.
• Plkst. 00.00 Pilnmēness ezera koncerts. 
Piedalās: Namejs Kalniņš, grupa “Perpetuum ritmico”.
Naksniņas ezermalas bufetē  (pankūkas un karstmaizes, 
silti dzērieni un atspirdzinājumi). Biļešu cena 5 EUR.
Āraišu arheoloģiskais parks, plkst. 21.00

27.
jūlijs

Kapusvētki Nītaurē. Brīvā laika pavadīšanas telpas 
atklāšana, dievkalpojumi, Rīgas teātra studijas 
“Rampa” izrāde, balle. (Skat. 8. lpp.)

28.
jūlijs

Maizes diena Āraišos. Tirdziņš ar vietējo ražotāju 
un amatnieku darinājumiem, maizes cepšana un 
garšošana, konkurss “Rudzu kūka”.
Āraišu vējdzirnavas, plkst. 12.00.  Ieeja bez maksas.

28.
jūlijs

Pludmales volejbola čempionāts 6. posms. Dalība: 
sporta līga 4 EUR, atpūtas grupa 2 EUR no komandas. 
Pieteikšanās: eriks.bauers@gmail.com vai pa tālr. 
28602877 (norādot komandas nosaukumu, dalībnieku 
vārdu, uzvārdu,  kontakttālr.). Reģistrācija sacensību 
dienā no plkst. 10.00 līdz 10.45.
Ģikši, plkst. 11.00

3.
augusts

Gregoriskie dziedājumi un dūdas. Muzikāli vizuāls 
uzvedums, kurā skanēs gan viduslaiku gregoriskie 
dziedājumi, gan agrīnās daudzbalsības repertuārs. 
Ieeja – 12 EUR, pensionāriem 8 EUR. 
Biļetes iepriekšpārdošanā: www.bilesuparadize.lv
Āraišu evanģēliski luteriskā baznīca, plkst. 21.00

4.
augustā

Cēsu baptistu draudzes zvanu ansambļa “Soli Deo 
Gloria” koncerts. Programmā latviešu un ārzemju 
komponistu darbi. Ansambļa vadītāja Tabita Marhela. 
Skujenes baznīca, plkst. 12.00. Ieeja par ziedojumiem.

10.
augusts

M. Zīverts. “Kā Tomu Tenis ar nāvi cīnījās’’
Lielvārdes senioru teātris “PAŠI”. 
Senioru biedrībā ,,Dzīvesprieks’’, 
Amatas Kultūras centrā plkst. 14.00. Ieeja brīva

11.
augusts

Pludmales volejbola čempionāts superfināls. 
Dalība: sporta līga 4 EUR, atpūtas grupa 2 EUR no 
komandas. Pieteikšanās: eriks.bauers@gmail.com vai 
pa tālr. 28602877 (norādot komandas nosaukumu, 
dalībnieku vārdu, uzvārdu,  kontakttālr.). Reģistrācija 
sacensību dienā no plkst. 10.00 līdz 10.45.
Līvi, plkst. 11.00

Pilns pasākumu kalendārs
 pieejams www.amatasnovads.lv

Māra Skrinda,  
Drabešu Jaunās pamatskolas 
direktores vietniece

2019. gada 25. un 26. jūni-
jā Drabešu Jaunajā pamatskolā 
norisinājās „Mūžizglītības un 
kultūras institūta VITAE” bied-
ru Vasaras akadēmija „Pašvadīta 
mācīšanās pilsoniskās sabiedrī-
bas kontekstā”. Tā notika Sabied-
rības integrācijas fonda projektā 
„Kompleksi pasākumi „Mūžizglī-
tības un kultūras institūta VI-
TAE” darbības stiprināšanai”.

Biedrības dibinātājs Rolands 
Ozols vadīja nodarbību „Pašva-
dīta mācīšanās pilsoniskās sa-
biedrības ilgtspējīgai izaugsmei 
un dzīves meistarībai”. Latvijas 
Pilsoniskās alianses direktore 
Kristīne Zonberga un Latvijas 
Izglītības un zinātnes darbinie-
ku arodbiedrības priekšsēdētāja 
Inga Vanaga ar „VITAE” bied-
riem un sadarbības partneriem 
dalījās pieredzē par līdzdalību 
un pilsoniskās sabiedrības akti-
vitātēm, kā arī diskutēja par ne-
valstisko organizāciju darbību 
pilsoniskuma veicināšanai un 
interešu aizstāvībai.

Pasākumu ar izziņas pilnu 
nodarbību „Izglītība, metakog-
nitivitāte un domāšanas 8 pīlāri” 
bagātināja profesore Karine Oga-
nisjana, bet lektors un izaugsmes 
treneris Aivars Dresmanis vadīja 
nodarbību par da žā diem praktis-
kiem NVO dar bības aspektiem.

Savukārt 2019. gada 1. jūlijā ar 
LR izglītības un zinātnes minis-
tres Ilgas Šuplinskas uzrunu Dra-
bešu Jaunajā pamatskolā tika at-

Anete Eglīte, 
Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību speciāliste

29. jūnijā, kad vasara vilināja brīvdienas baudīt atpūšo-
ties, lielākie Amatas upes entuziasti tikās talkā “Liec upē 
akmeni”.  Talkas mērķis bija, liekot upē akmeņus,  veici-
nāt Amatas pašattīrīšanās spē jas un palielināt bioloģisko 
daudzveidību upē. Paralēli šiem mērķim tika īstenota ide-
ja par upes  uzlabošanu  nākamajiem ūdenstūrisma ma-
čiem Amatā. Neliela upes daļa tika izveidota tāda, kāda tā 
bija pirms aptuveni 40 gadiem. Esam ceļā uz to, lai uzla-
botu Amatas upes pie ejamību un aktīvā tūrisma iespējas.

Amatas upes talka pulcēja ne tikai pieaugušos, bet arī 
bērnus, kuri ar lielu sajūsmu lika ūdenī akmeņus un bra-
dāja pa upi, izmirkstot cauri slapji.

Amatas upes talkas izskaņā Egons Garklāvs pastāstīja 
par saviem tālākajiem plāniem attie cība uz Amatas upi, 
tāpēc kopīgi tika pieņemts lēmums par talkas organizē-
šanu arī turpmāk.

klāta „Mūžizglītības un kultūras 
institūta VITAE” Vasaras akadē-
mija, kurā piedalījās direktori, 
direktoru vietnieki, pedagogi un 
metodisko komisiju vadītāji no 
visas Latvijas. Atklāšanā veiksmi 
dalībniekiem novēlēja arī Ama-
tas novada domes priekšsēdē-
tāja Elita Eglīte, Drabešu Jaunās 
pamatskolas direktore Kristīne 
Paisuma  un „Mūžizglītības un 
kultūras institūta VITAE” valdes 
priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš.

Atklāšanas nodarbību „21. gad-
 simta pras mes 21.  gad simta 
mācību stundā”  vadīja  biedrī-
bas “VITAE” dibinā tājs Rolands 
Ozols. Trīs dienu laikā akadēmi-
jas dalībnieki iesaistījās profesio-
nālās pilnveides programmu no-
darbībās un darbnīcās, piedalījās 
sarunu šovā “Kļūda ir lielisks sko-
lotājs”, pārgājiena laikā izzināja 
senatnīgo Āraišu apkārtni, kā arī 
devās ekskursijā uz Liepasmuižu, 
piedalījās nūjošanas meistarkla-
sē, izbaudīja Daigas Čerikovas un 

Edvīna Bauera sniegto muzikālo 
priekšnesumu.

Vasaras akadēmija, ko organi-
zēja „Mūžizglītības un kultūras 
institūts VITAE” sadarbībā ar 
Amatas novada pašvaldību, no-
slēdzās 3. jūlijā.

Vasaras akadēmija
Drabešu Jaunajā pamatskolā

Māra Skrinda,  
Drabešu Jaunās pamatskolas direktores vietniece

Kamēr Drabešu Jaunās pamatskolas pirmsskolas ēkā Lī-
vos norisinās remontdarbi, pirmsskolas dežūrgrupas strā-
dā skolas telpās Drabešos. Esam no sirds pateicīgi Drabešu 
pagasta iedzīvotājiem par sirdssiltumu un atsaucību, uz-
ņemot pirmsskolas audzēkņus tuvākās un tālākās pasaules 
iepazīšanā – mūsu pirmsskolēni ar prieku ir viesojušies 
gan jūsu skaistajos dārzos, kuros ieraugāmas ziedu kara-
lienes – peonijas un daudzi citi dabas brīnumi, gan apcie-
mojuši gaili un vistas, gotiņas un bulli. Esam priecīgi un 
pateicīgi, ka iepazīstam viens otru!

Brīnišķīgu vasaru vēlot, 
Drabešu Jaunās pamatskolas kolektīvs

Pateicībā par sirdssiltumu

Aizvadīta talka “Liec upē akmeni” 

Foto Anete Eglīte

Drabešu Jaunās pamatskolas skolotāja Sandra Grundīza, Izglītības un zinātnes 
ministre Ilga Šuplinska, Drabešu Jaunās pamatskolas skolotāja, direktores 
vietniece izglītības jomā Mudīte Grava.

Vasara turpinās!
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Saistošie noteikumi Nr. 5  “Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Amatas novadā”

Apstiprināti ar Amatas nova-
da domes 19.06.2019. sēdes lē-
mumu (protokols Nr. 7, 4.§).

Izdoti saskaņā ar likuma "Par 
pašvaldībām"  15. panta pirmās 
daļas 1. punktu, Ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu likuma  6. pan-
ta ceturto daļu un piekto daļu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turp-

māk – noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgā-

des tīkli vai kanalizācijas tīkli un 
būves tiek pievienotas centrali-
zētajai ūdensapgādes sistēmai vai 
centralizētajai kanalizācijas sistē-
mai;

1.2. centralizētās ūdensap-
gādes sistēmas un centralizētās 
kanalizācijas sistēmas ekspluatā-
cijas un aizsardzības prasības, tai 
skaitā brīvkrānu un ugunsdzēsī-
bas ierīču lietošanas un aizsar-
dzības prasības;

1.3. sabiedriskā ūdenssaim-
niecības pakalpojuma līgumā ie-
tveramos noteikumus, tai skaitā 
līguma slēgšanas, grozīšanas un 
izbeigšanas kārtību;

1.4. decentralizēto kanalizāci-
jas pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību;

1.5. administratīvo atbildību 
par šo noteikumu pārkāpšanu.

2. Noteikumos ietvertie ter-
mini lietoti Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma un saistīto 
normatīvo aktu izpratnē.

3. Lietoto terminu skaidro-
jums:

3.1. Pakalpojumu lietotājs – 
nekustamā īpašuma īpašnieks 
(dzīvokļu īpašumu mājā – visi 
dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, 
kurš saņem noteikta veida sa-
biedriskos ūdenssaimniecības 
pakalpojumus, pamatojoties uz 
noslēgtu Pakalpojuma līgumu;

3.2. Pakalpojumu sniedzējs – 
pašvaldība vai komersants, kas 
Amatas novada administratīva-
jā teritorijā sniedz sabiedriskos 
ūdenssaimniecības pakalpoju-
mus;

3.3. Pakalpojuma līgums – sa-
biedriskā ūdenssaimniecības pa-
kalpojuma līgums starp Pakalpo-
jumu lietotāju un Pakalpojumu 
sniedzēju par noteikta veida sa-
biedrisko ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu sniegšanas, lietošanas, 
uzskaites un norēķinu kārtību, kā 
arī abu pušu tiesībām, pienāku-
miem un atbildības robežām;

3.4. Tīklu atbildības robežu 
akts – Pakalpojumu sniedzēja un 
Pakalpojumu lietotāja parakstīts 
akts, kurā norādītas robežas, kā-
dās ūdensvada un kanalizācijas 
tīklus apkalpos katra Pakalpoju-
ma līguma puse (pusēm vienojo-
ties, tās var būt arī ārpus sabied-
riskā pakalpojuma sniegšanas 
piederības robežas);

3.5. Ūdens patēriņa norma ko-
mercuzskaitei – ūdens patēriņa 
norma vienam iedzīvotājam (litri 
diennaktī) atbilstoši noteikumu 
2. pielikumam.

4. Noteikumu mērķis ir no-

teikt sabiedrisko ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu (turpmāk – 
ūdenssaimniecības pakalpojumi) 
sniegšanas un lietošanas kārtību, 
lai veicinātu kvalitatīvu pakalpo-
jumu pieejamību un nodrošinātu 
Pakalpojumu lietotājus ar nepār-
trauktiem pakalpojumiem, uzla-
botu vides aizsardzības kvalitāti 
Amatas novada administratīvajā 
teritorijā un dabas resursu racio-
nālu izmantošanu.

5. Noteikumi ir saistoši vi-
sām fiziskajām un juridiskajām 
personām Amatas novada admi-
nistratīvajā teritorijā.

6. Šie noteikumi neattiecas 
uz lietus notekūdeņu novadīšanu 
kanalizācijas šķirtsistēmā.

II. Kārtība, kādā ūdensap-
gādes vai kanalizācijas tīkli vai 
būves tiek pievienotas centra-
lizētajai ūdensapgādes un cen-
tralizētajai kanalizācijas sistē-
mai

7. Kārtību, kādā ūdensap-
gādes un kanalizācijas tīkli un 
būves tiek pievienotas centrali-
zētajai ūdensapgādes sistēmai un 
centralizētajai kanalizācijas sis-
tēmai, nosaka Ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu likums, saistī-
tie Ministru kabineta noteikumi 
un šie noteikumi.

8. Nekustamā īpašuma īpaš-
niekam vai valdītājam ir jāaiz-
pilda tehnisko noteikumu pie-
prasījums (3. pielikums), kas ir 
jāiesniedz Pakalpojuma sniedzē-
jam. 

9. Pakalpojumu sniedzējs 
20 (divdesmit) kalendāro dienu 
laikā izskata iesniegumu un sa-
gatavo tehniskos noteikumus ne-
kustamā īpašuma pievienošanai 
centralizētajai ūdensapgādes un 
centralizētajai kanalizācijas sistē-
mai.

10. Tehnisko noteikumu sa-
gatavošanu un izsniegšanu Pa-
kalpojuma sniedzējs veic bez 
maksas. 

11. Ja nekustamā īpašuma 
īpašniekam vai valdītājam, pie-
prasot tehniskos noteikumus, ir 
parādu saistības par Pakalpoju-
mu sniedzēja sniegtajiem ūdens-
saimniecības pakalpojumiem, 
tad Pakalpojumu sniedzējs var 
atteikt izsniegt tehniskos notei-
kumus līdz minēto parāda saistī-
bu nokārtošanai.

12. Tehnisko noteikumu derī-
guma termiņš ir viens gads.

13. Ja 20 m attālumā no ze-
mes vienības atrodas Pakalpo-
juma sniedzēja valdījumā esošie 
centralizētās ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas tīkli, pieslēgšana 
centralizētās ūdensapgādes sistē-
mai un/vai kanalizācijas sistēmai 
ir obligāta:

13.1. teritorijās, kuras Ama-
tas novada teritorijas plānojumā 
ir noteiktas kā apbūves teritori-
jas, kurās ierīkojamas centrali-
zētās ūdensapgādes sistēmas un/
vai centralizētās kanalizācijas 
sistēmas, 

13.2. ja zemes vienībā esošā 

decentralizētā kanalizācijas sis-
tēma neatbilst normatīvajos ak-
tos un tehniskajā dokumentācijā 
attiecīgajai sistēmai izvirzītajām 
prasībām, kā rezultātā var tikt ra-
dīts ekoloģisks kaitējums apkār-
tējai videi.

14. Ja ūdens padeve ēkā pa-
redzēta no divām neatkarīgām 
ārējās ūdensapgādes sistēmām 
(piemēram, no vietējās akas vai 
urbuma un centralizētās ūdensap-
gādes sistēmas), to savienošanas 
vietā jābūt vismaz 50 mm lielam 
strūklas pārtraukumam vai spe-
ciālam pretvārstam, kas nodro-
šina strūklas pārtraukumu. Abus 
ievadus drīkst savienot tieši, ja ta-
jos ierīko īscauruli, kura jāizņem, 
ja darbojas otrs ievads.

15. Sanitāri tehniskās ierīces 
(piemēram, traps grīdā, izlietne, 
duša vai sēdpods), kas novietotas 
zemāk par tuvākās skatakas vāka 
līmeni (piemēram, pagrabos), jā-
pievieno atsevišķai kanalizācijas 
sistēmai izolēti no augstāk izvie-
toto telpu kanalizācijas, izbūvē-
jot atsevišķu izlaidi un ierīkojot 
uz tās elektrificētu aizbīdni, kuru 
automātiski vada kanalizācijas 
caurulē ievietots signāldevējs, vai 
speciālu vienvirziena vārstu. Aiz 
aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēša-
nas virzienā pieļaujams pievienot 
augstāk novietoto stāvu kanali-
zācijas sistēmas.

16. Pēc ievada un/vai izvada 
izbūves pabeigšanas nekustamā 
īpašuma īpašnieks Pakalpojumu 
sniedzējam iesniedz: 

16.1. izbūvēto tīklu izpild-
shēmu, ja tīkls tiek izbūvēts Pa-
kalpojuma lietotāja nekustamā 
īpašuma robežās;

16.2. izbūvēto tīklu izpild-
mērījumu, ja tīkls tiek izbūvēts 
ārpus Pakalpojuma lietotāja ne-
kustamā īpašuma robežām.

17. Pēc nekustamā īpašuma 
izvada izbūves līdz centralizēta-
jam kanalizācijas tīklam nekus-
tamā īpašuma īpašnieka vai val-
dītāja pienākums ir likvidēt viņa 
nekustamajā īpašumā esošās 
būves un sistēmas, kuras tika iz-
mantotas nekustamajā īpašumā 
radīto komunālo notekūdeņu uz-
krāšanai un var radīt kaitējumu 
videi.

18. Ja ūdensvada ievadu vai 
kanalizācijas izvadu centralizē-
tajai ūdensapgādes sistēmai vai 
centralizētajai kanalizācijas sis-
tēmai nav iespējams pievienot 
tīklu izvietojuma dēļ, tad Pakal-
pojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut 
nekustamā īpašuma īpašniekam 
kā blakuslietotājam pievadu 
pievienot pie cita Pakalpoju-
mu lietotāja ūdensapgādes (aiz 
komercuzskaites mēraparāta 
mezgla) un kanalizācijas cauruļ-
vadiem, tai skaitā, šķērsojot cita 
īpašnieka nekustamo īpašumu, 
ja šāda pievienošana ir rakstvei-
dā saskaņota ar zemes īpašnie-
ku 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.

19. Par nekustamā īpašu-
ma pieslēgšanu centralizētajai 
ūdensapgādes un centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai Pakalpo-
juma sniedzējs sagatavo aktu 
par pieslēguma izveidi. Aktu par 
pieslēguma izveidi pēc konkrētā 
nekustamā īpašumā veikto dar-
bu apsekošanas un pārbaudes 
to atbilstībai tehniskajiem notei-
kumiem paraksta Pakalpojuma 
sniedzējs un Nekustamā īpašu-
ma īpašnieks vai valdītājs.

20. Ja nav iespējams komerc-
uzskaites mēraparāta mezglu 
izbūvēt normatīvajos aktos no-
teiktajā vietā, tad Pakalpojumu 
sniedzējam ir tiesības atļaut to 
izbūvēt Pakalpojumu sniedzēja 
noteiktajā vietā tiešā ūdensvada 
ievada tuvumā.

21. Pēc komercuzskaites mēr    -
aparāta mezgla izbūves Pakalpo-
jumu sniedzējs uzstāda verificētu 
komercuzskaites mēr aparātu, 
kas ir Pakalpojumu sniedzēja 
īpašums.

22. Pakalpojumu lietotājs at-
līdzina Pakalpojumu sniedzē-
jam izdevumus komercuzskaites 
mēr aparāta zādzības vai bojāša-
nas gadījumā, kas saistīti ar jau-
na komercuzskaites mēraparāta 
iegādi un uzstādīšanu, izņemot 
gadījumus, kad komercuzskai-
tes mēraparāta mezgla atrašanās 
vieta ir ārpus Pakalpojumu lie-
totāja atbildības robežas, kas ir 
noteikta Pakalpojuma līgumā.

23. Ja Pakalpojumu sniedzēja 
piegādātais vai no vietējā ūdens 
ieguves avota iegūtais ūdens pil-
nībā netiek novadīts centrālajā 
kanalizācijas sistēmā (piemēram, 
ūdens tiek izmantots dārza lais-
tīšanai), Pakalpojuma lietotājs 
par saviem līdzekļiem uzstāda 
papildus verificētu ūdens ko-
mercuzskaites mēraparātu, kura 
rādījumi tiek izmantoti precīza 
attiecīgā pakalpojuma uzskaitei. 

III. Centralizētās ūdensap-
gādes sistēmas un centrali-
zētās kanalizācijas sistēmas 
ekspluatācijas, lietošanas un 
aizsardzības prasības
3.1. Ūdensapgādes un kanali-
zācijas sistēmu piederība un 

uzturēšana
24. Pakalpojumu sniedzēja 

īpašumā vai valdījumā ir:
24.1. maģistrālie un sadalošie 

ūdensvada tīkli;
24.2. ūdens ieguves urbumi, 

ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens 
spiedienu paaugstinošas sūkņu 
stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;

24.3. maģistrālie un sadalošie 
kanalizācijas tīkli;

24.4. notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, kanalizācijas sūkņu 
stacijas, kanalizācijas spiedvadi, 
pašteces kanalizācijas tīkli;

24.5. iepriekš minētajos 

apakšpunktos minēto ūdensap-
gādes un kanalizācijas tīklos eso-
šās skatakas, kontrolakas, cau-
ruļvadu armatūra, hidranti un 
hidrantu plāksnītes;

24.6. komercuzskaites mēr-
aparāti.

25. Pakalpojumu sniedzēja 
apkalpes zonā var būt ūdensvada 
un kanalizācijas infrastruktūras 
daļas, kuras nav Pakalpojumu 
sniedzēja īpašumā vai valdījumā, 
bet kuras tam ir nodotas pakal-
pojuma sniegšanai un noteiktas 
Pakalpojumu lietotāja un Pakal-
pojumu sniedzēja noslēgtā līgu-
mā vai līgumā par sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanu ar paš-
valdību.

26. Pakalpojumi, kas saistīti 
ar šīs infrastruktūras apkalpo-
šanu, nav uzskatāmi par sabied-
riskajiem ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem, un to maksai, ja 
tāda paredzēta, ir jābūt noteiktai 
attiecīgajā līgumā.

27. Pēc saskaņošanas ar Pa-
kalpojumu lietotāju Pakalpoju-
mu sniedzējam savu ūdensap-
gādes un kanalizācijas sistēmu 
uzturēšanai jebkurā laikā ir tie-
sības apsekot Pakalpojumu lieto-
tāja nekustamo īpašumu, lai pār-
liecinātos par ūdensapgādes un 
kanalizācijas inženierbūvju eks-
pluatācijas drošību un atbilstību 
ekspluatācijas noteikumiem.

28. Gadījumā, ja Pakalpoju-
mu sniedzējs konstatē centralizē-
tās ūdensapgādes un centralizē-
tās kanalizācijas sistēmas drošas 
ekspluatācijas apdraudējuma ris-
kus, tas var nekavējoties atslēgt 
Pakalpojumu lietotāja ūdensap-
gādes un kanalizācijas sistēmu 
no centralizētās ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmas.

3.2. Prasības notekūdeņu 
novadīšanai centralizētajā 

kanalizācijas sistēmā
29. Centralizētajā kanalizāci-

jas sistēmā ir atļauts novadīt tikai 
sadzīves notekūdeņus:

29.1. kuri nekaitē centralizē-
tās kanalizācijas sistēmas būvēm 
un neietekmē būvju funkcijas, to 
ekspluatācijas mūžu;

29.2. kuri nav bīstami cen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas 
un notekūdeņu attīrīšanas būvju 
apkalpojošā personāla veselībai;

29.3. kurus kopā ar sadzīves 
notekūdeņiem var attīrīt Pakal-
pojumu sniedzēja notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtās, ievērojot 
Pakalpojumu sniedzējam iz-
sniegtās piesārņojošās darbības 
atļaujas prasības un izsniegtos 
tehniskos noteikumus, kā arī at-
tīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos 
parametrus;

29.4. kuru temperatūra ne-
pārsniedz +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);

Turpinājums 3. lpp.



www.amatasnovads.lv 3

Turpinājums no 2. lpp.

29.6.  kuru sastāvā piesār-
ņojošo vielu koncentrācijas ne-
pārsniedz 1. pielikumā noteiktās 
maksimāli pieļaujamās koncen-
trācijas.

30. Ja Pakalpojumu lietotāja 
novadāmo notekūdeņu piesār-
ņojums pārsniedz 1. pielikumā 
maksimāli pieļaujamās kon-
centrācijas, tad Pakalpojumu 
sniedzējam ir tiesības pārtraukt 
notekūdeņu pieņemšanu bez brī-
dinājuma.

31. Pakalpojumu lietotājam 
ir pienākums tehnoloģisku avā-
riju gadījumā nekavējoties ziņot 
Pakalpojumu sniedzējam par pa-
augstināta piesārņojuma rašanos 
novadāmajos notekūdeņos, kā 
arī ziņot par atklātiem bojāju-
miem centralizētajā ūdensapgā-
des vai centralizētajā kanalizāci-
jas sistēmā.

32. Pakalpojumu sniedzējam 
ir tiesības veikt paraugu noņem-
šanu un ūdensapgādes un kana-
lizācijas tīklu apsekošanu Pakal-
pojumu lietotāja nekustamajā 
īpašumā, ja tiek konstatēts Pa-
kalpojumu sniedzēja notekūde-
ņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē vai 
kanalizācijas tīklos paaugstināts 
notekūdeņu piesārņojums. Pa-
kalpojumu lietotājam nav tiesību 
aizliegt paraugu noņemšanu.

33. Centralizētajā kanalizā-
cijas sistēmā ir aizliegts novadīt 
notekūdeņus, kuri satur:

33.1. prioritārās vielas, kuras 
atzītas par ūdens videi īpaši bīs-
tamām un kuru emisiju un no-
plūdi nepieciešams novērst līdz 
normatīvajos aktos noteiktajam 
laikam;

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

33.3. bioloģiski nedegradēja-
mas sintētiskās virsmas aktīvās 
vielas (SVAV);

33.4. skābes un citas vielas, 
kuras var izraisīt cilvēka veselī-
bai bīstamu gāzu (sērūdeņraža 
oglekļa oksīda, zilskābes, sēr-
oglekļa u. c.) izdalīšanos;

33.5. radioaktīvas vielas;
33.6. cietus priekšmetus, tek-

stilizstrādājumus, smiltis, grunti, 
eļļas, taukus un citas vielas, kas 
var veicināt centralizētās kanali-
zācijas sistēmas (vai cauruļvadu) 
aizsērēšanu;

33.7. nesasmalcinātus pār-
tikas un ražošanas atkritumus, 
koncentrētus šķīdumus, atslāņa 
un krāsvielu šķīdumus, kas ra-
dušies, skalojot cisternas, kublus 
u. tml. 

3.3.  Prasības centralizēto 
ūdensapgādes un kanalizāci-
jas sistēmu ekspluatācijai un 

aizsardzībai
34. Jebkurai personai ir aiz-

liegts:
34.1. novietot automašīnas 

un cita veida transporta tehniku 
vai citus smagus priekšmetus uz 
atbilstoši apzīmētām hidrantu 

akām;
34.2. centralizētās kanalizā-

cijas tīklu skatakās izliet asenizā-
cijas un citus notekūdeņus, no-
vadīt nokrišņu un gruntsūdeņus, 
kā arī izmest cietos atkritumus 
vai citus priekšmetus;

34.3. nepiederošām perso-
nām veikt jebkādas darbības 
Pakalpojumu sniedzēja īpašumā 
vai valdījumā esošajās centrali-
zētās ūdensapgādes un kanalizā-
cijas sistēmās;

34.4. atvērt un nocelt centra-
lizētās ūdensapgādes un kanali-
zācijas tīklu skataku vākus;

34.5. pirms komercuzskaites 
mēraparāta atstāt atvērtus iek-
šējās ūdensapgādes tīkla krānus, 
arī lai novērstu ūdensapgādes 
cauruļvada aizsalšanu, izņemot, 
ja ir saskaņojums par tādu rīcību 
ar Pakalpojumu sniedzēju;

34.6. bojāt ugunsdzēsības 
hidrantu un citu iekārtu infor-
matīvās plāksnītes.

35. Nekustamā īpašuma īpaš-
nieks vai valdītājs nedrīkst kavēt 
plāksnīšu ar hidrantu, armatūras 
un skataku izvietojuma norādi 
izvietošanu uz ēku sienām vai 
žogiem.

36. Pakalpojumu lietotājs 
ir atbildīgs par iespējamām se-
kām, ja Pakalpojumu lietotāja 
ūdensapgādes sistēmā trūkst 
noslēgarmatūras, kanalizācijas 
sistēmā nav hermētiski aizvērtas 
revīzijas (ēkas iekšējā kanalizāci-
jas sistēmā ierīkota speciāla lūka 
iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), 
ir bojāti Pakalpojumu lietotāja 
ēkas iekšējie ūdensapgādes vai 
kanalizācijas tīkli, vai netiek ie-
vērotas šo noteikumu un būv-
normatīvu prasības.

37. No decentralizētajām ka-
nalizācijas sistēmām savāktos 
notekūdeņus, pamatojoties uz 
noslēgtu līgumu par šiem pakal-
pojumiem, drīkst novadīt cen-
tralizētajā kanalizācijas sistēmā 
speciāli izveidotās notekūdeņu 
pieņemšanas vietās.

3.4.  Ugunsdzēsības ierīces, 
to lietošanas un aizsardzības 

prasības
38. Ja Pakalpojumu lietotā-

ja komercuzskaites mēraparāta 
mezglā ir apvadlīnija, kas no-
drošina ugunsdzēsības iekšējā 
ūdensvada un/vai Pakalpojumu 
lietotāja teritorijā esošo hidrantu 
darbību, Pakalpojumu sniedzējs 
noplombē apvadlīnijas aizbīd-
ni noslēgtā stāvoklī un sastāda 
plombēšanas aktu. Pakalpojumu 
lietotājs ir atbildīgs par plombas 
tehnisko stāvokli un saglabāšanu.

39. Noņemt noteikumu 38. 
punktā minēto plombu no ap-
vadlīnijas aizbīdņa drīkst, tikai 
dzēšot ugunsgrēku vai uguns-
dzēsības dienestam veicot 
ugunsdzēsības sistēmas pārbau-
di. Pakalpojumu lietotājam 24 
stundu laikā jāpaziņo Pakalpo-
jumu sniedzējam par notikušo 
ugunsgrēku vai ugunsdzēsības 
sistēmas pārbaudi un jāizsauc 
Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis 
aizbīdņa noplombēšanai.

40. Lietot ūdeni no ugunsdzē-
sības hidrantiem ir atļauts tikai 
ugunsgrēka gadījumā un Pakal-
pojumu sniedzēja vajadzībām.

41. Pakalpojumu sniedzējs 
atsevišķos gadījumos var atļaut 
lietot ūdeni no ugunsdzēsības 
hidrantiem, ja par izlietoto ūde-
ni tiek samaksāts atbilstoši ko-
mercuzskaites mēraparāta rādī-
jumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai 
pamatojoties uz Pakalpojuma 
sniedzēja veikto aprēķinu.

3.5.  Brīvkrānu izmantošanas 
kārtība

42. Pakalpojumu sniedzējam 
ir tiesības likvidēt ūdens brīv-
krānus vietās, kur nekustamā 
īpašuma īpašniekiem ir nodro-
šināta iespēja izbūvēt ūdensvada 
ievadu un saņemt centralizētus 
ūdensapgādes pakalpojumus.

43. Lai izmantotu ūdens 
brīvkrānus ūdenssaimniecības 
pakalpojumu nodrošināšanai 
nekustamajā īpašumā, Pakalpo-
jumu lietotājam ir jānoslēdz Pa-
kalpojuma līgums ar Pakalpoju-
mu sniedzēju.

44. Gadījumos, ja tiek konsta-
tēts brīvkrāna bojājums, par to 
nekavējoties jāziņo Pakalpojumu 
sniedzējam.

45. Pakalpojumu lietotā-
jam, kam ir noslēgts līgums 
ar Pakalpojumu sniedzēju par 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
nodrošināšanu nekustamajam 
īpašumam, izmantojot ūdens 
brīvkrānu, patērēto ūdens dau-
dzumu no brīvkrāna nosaka pēc 
komercuzskaites mēraparāta 
rādījumiem vai ūdens patēriņa 
normas, kas noteikta noteikumu 
2. pielikumā.

IV. Sabiedriskā ūdenssaim-
niecības pakalpojuma līgumā 
ietveramie noteikumi, līguma 
slēgšanas, grozīšanas un iz-
beigšanas kārtība

4.1. Pakalpojuma līguma 
slēgšana un tajā ietveramie 

noteikumi
46. Pakalpojuma līgumu ar 

Pakalpojumu sniedzēju slēdz:
46.1. nekustamā īpašuma 

īpašnieks vai valdītājs;
46.2. dzīvojamās mājās, kas 

ir sadalītas dzīvokļu īpašumos, – 
dzīvojamās mājas pārvaldnieks 
vai dzīvokļu īpašnieku kopības 
pilnvarotā persona attiecīgās 
dzīvojamās mājas īpašnieka vār-
dā, ja tas paredzēts dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanas uzdevumā 
vai dzīvokļu īpašnieku kopības 
lēmumā, vai pašvaldības pilnva-
rots pārvaldnieks gadījumos, kad 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
tiesības nav pārņemtas no paš-
valdības;

46.3. dzīvojamās mājās, kas 
nav sadalītas dzīvokļu īpašu-
mos,  – dzīvojamās mājas īpaš-
nieks (kopīpašnieki) vai kāds no 
nekustamā īpašuma kopīpaš-
niekiem, kas pilnvarots citu ko-
pīpašnieku vārdā slēgt Pakal-
pojuma līgumu, vai neuzdotās 
lietvedības ietvaros;

46.4. nedzīvojamo ēku gadī-

jumos – īpašnieks, visi kopīpaš-
nieki vai kāds no nekustamā 
īpašuma kopīpašniekiem, kas 
pilnvarots citu kopīpašnieku vār-
dā slēgt Pakalpojuma līgumu;

46.5. persona, kas veic būv-
darbus nekustamajā īpašumā 
un izmanto sabiedriskos ūdens-
saimniecības pakalpojumus būv-
niecības laikā.

47. Pakalpojuma sniedzējs 
sagatavo Pakalpojuma līguma 
projektu. 

48. Pakalpojumu sniedzējam, 
ja tas nepieciešams Pakalpojuma 
līguma noslēgšanai, ir tiesības 
apsekot Pakalpojumu lietotāja 
iekšējos un ārējos ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklus.

49. Ja Pakalpojuma līguma 
slēdzējs, pārņemot nekustamo 
īpašumu, komercuzskaites mēr-
aparāta rādījumu fiksēšanai nav 
pieaicinājis Pakalpojuma snie-
dzēju vai nevar uzrādīt komerc-
uzskaites mēraparāta rādījumu 
fiksēšanas dokumentu (piemē-
ram, rādījumu nodošanas – pie-
ņemšanas aktu), tad Pakalpoju-
ma līguma slēdzējam norēķini 
par ūdenssaimniecības pakalpo-
jumiem jāsāk ar Pakalpojumu 
sniedzēja pēdējo konkrētajā īpa-
šumā uzskaitīto komercuzskai-
tes mēraparāta rādījumu.

50. Pakalpojuma līgumā pa-
pildus citos normatīvajos aktos 
noteiktajam iekļaujamas vismaz 
šādas ziņas un nosacījumi:

50.1. informācija par līdzē-
jiem;

50.2. sniegtā ūdenssaimnie-
cības pakalpojuma veids un iz-
mantošanas mērķis;

50.3. adrese, kurā pakalpo-
jums tiek sniegts;

50.4. Pakalpojuma līguma un 
pakalpojuma sniegšanas sākuma 
datums (ja tie nesakrīt);

50.5. maksa par sniegto 
ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu/-iem;

50.6. pakalpojumu uzskaites 
kārtība;

50.7. līgumsods vai samaksas 
nokavējuma procenti.

51. Pakalpojuma līgumam 
pievienojams Pakalpojumu snie-
dzēja sagatavots Tīklu atbildības 
robežu akts, kurā, ja nepiecie-
šams, tiek norādītas arī notek-
ūdeņu paraugu ņemšanas vietas 
(kontrolakas). Akts ir neatņema-
ma Pakalpojuma līguma sastāv-
daļa.

52. Pakalpojuma līguma no-
teikumu izpildes kontrolei Pa-
kalpojumu sniedzējam ir tiesības 
pārbaudīt Pakalpojumu lietotāja 
īpašumā esošās iekšējās un ārējās 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas un to darbību. Pakal-
pojumu sniedzējs par to informē 
Pakalpojumu lietotāju, kuram 
nav tiesību aizliegt Pakalpojumu 
sniedzējam veikt inženierkomu-
nikāciju pārbaudi. Ja veiktās pār-
baudes rezultātā tiek konstatēti 
pārkāpumi Pakalpojuma līguma 
noteikumos, tad Pakalpojumu 
sniedzējam ir tiesības pārtraukt 
pakalpojuma sniegšanu līdz brī-
dim, kad Pakalpojumu lietotājs 

ir novērsis konstatētos pārkā-
pumus vai vienojies ar Pakalpo-
jumu sniedzēju par pārkāpumu 
novēršanas kārtību un termi-
ņiem.

53. Pakalpojumu sniedzējs 
ir tiesīgs veikt Pakalpojumu lie-
totāja iesniegto datu atbilstības 
pārbaudi, nolasot faktiskos ko-
mercuzskaites mēraparāta rādī-
jumus par Pakalpojumu lietotā-
jam sniegto ūdenssaimniecības 
pakalpojumu daudzumu un, ja 
tiek konstatēta neatbilstība ar Pa-
kalpojumu lietotāja iesniegtajiem 
datiem, tad Pakalpojumu snie-
dzējs veic pārrēķinu, un Pakal-
pojumu lietotājs veic samaksu at-
bilstoši faktiskajiem rādījumiem.

54. Ja Pakalpojumu lietotā-
jam ir parādi par ūdenssaimnie-
cības pakalpojumiem, ko tas sa-
ņem no Pakalpojumu sniedzēja 
tās īpašumā vai valdījumā esoša-
jos nekustamajos īpašumos, un 
šis Pakalpojumu lietotājs vēlas ar 
Pakalpojumu sniedzēju noslēgt 
Pakalpojuma līgumu par pakal-
pojumu saņemšanu citā nekusta-
majā īpašumā, tad Pakalpojumu 
sniedzējam ir tiesības pieprasīt 
Civillikumā paredzētu saistību 
izpildes nodrošinājumu (drošī-
bas naudas iemaksu u. tml.) vai 
atteikties slēgt jauno Pakalpoju-
ma līgumu, kamēr Pakalpojumu 
lietotājs nav nokārtojis parādus 
vai nav noslēdzis ar Pakalpojumu 
sniedzēju vienošanos par minēto 
parādu nokārtošanas kārtību.

55. Sniegto ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu apjoma kon-
trolei Pakalpojumu sniedzējam 
ir tiesības uzstādīt kontrolmēra-
parātus, rakstveidā paziņojot par 
to Pakalpojumu lietotājam vai, ja 
kontrolmēraparāts tiek uzstādīts 
Pakalpojuma lietotāja nekusta-
mā īpašuma robežās, saskaņojot 
ar Pakalpojumu lietotāju. Pakal-
pojumu lietotājam nav tiesību 
traucēt Pakalpojumu sniedzējam 
veikt kontrolmērījumus.

56. Pakalpojumu sniedzējs 
nosaka kontroles mērījumu pe-
riodu. Ja starpība starp patērētā 
ūdens daudzumu pēc komercuz-
skaites mēraparāta rādījumiem 
un kontroles mēraparāta rādīju-
miem ir lielāka par 20%, turpmā-
kos norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 
(trīs) mēnešus, veic pēc kontro-
les mēraparāta. Minētajā laika 
periodā Pakalpojumu sniedzējs 
un Pakalpojumu lietotājs vieno-
jas par patērētā ūdens daudzuma 
uzskaites turpmāko kārtību un, 
ja tas nepieciešams, izdara grozī-
jumus Pakalpojuma līgumā.

4.2. Pakalpojuma līguma 
grozīšanas kārtība

57. Pakalpojuma līgumu var 
grozīt, līdzējiem par to rakstvei-
dā vienojoties.

58. Ja normatīvo aktu izmai-
ņas būtiski groza Pakalpojuma 
līguma noteikumus, tad Pakal-
pojuma līguma noteikumi tiek 
piemēroti un izpildīti tiktāl, cik-
tāl tie nav pretrunā ar normatīvā 
akta regulējumu.

Saistošie noteikumi Nr. 5  “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas 
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59. Gadījumā, ja ir veikti būv-
darbi, kas izmaina Pakalpojuma 
līgumā iekļautā Tīklu atbildības 
robežu akta saturu, tad Pakalpo-
jumu sniedzējs sagatavo aktuālo 
Tīklu atbildības robežu aktu un 
tā oriģināleksemplāru nosūta 
Pakalpojumu lietotājam. Aktuā-
lais Tīklu atbildības robežu akts 
stājas spēkā 1 (viena) mēneša 
laikā, skaitot no tā nosūtīšanas 
dienas Pakalpojumu lietotājam.

4.3. Pakalpojuma līguma 
izbeigšanas kārtība

60. Pakalpojuma līgums ir 
spēkā līdz brīdim, kad:

60.1. līdzēji Pakalpojuma lī-
gumu izbeidz, savstarpēji vieno-
joties;

60.2. Pakalpojuma līgums, 
30 dienu iepriekš rakstveidā brī-
dinot, tiek izbeigts pēc Pakalpo-
jumu lietotāja pieprasījuma;

60.3. Pakalpojumu sniedzējs 
izbeidz Pakalpojuma līgumu no-
teikumu 62. punktā paredzētajā 
kārtībā;

60.4. beidzas Pakalpojuma 

līguma termiņš;
60.5. ir atsavināts nekusta-

mais īpašums un jaunais īpaš-
nieks 3 (trīs) mēnešu laikā no 
nekustamā īpašuma atsavināša-
nas brīža nav nodrošinājis jauna 
Pakalpojuma līguma noslēgšanu.

61. Pakalpojumu sniedzējs 
var vienpusēji izbeigt Pakalpoju-
ma līgumu:

61.1. ja Pakalpojumu lietotā-
jam izbeidzas valdījuma tiesības 
(piemēram, no pārvaldīšanas 
saistībām izrietošus Pakalpo-
juma līgumus izbeidz dzīvokļu 
īpašnieku kopības noteiktajā da-
tumā);

61.2. pārstāvja vai pilnvaro-
tās personas maiņas gadījumā;

61.3. ja Pakalpojumu lietotājs 
ir mainījis Pakalpojuma līgumā 
noteikto ūdensapgādes izmanto-
šanas mērķi;

61.4. ja Pakalpojumu lieto-
tājs vairāk nekā 6 (sešus) mēne-
šus Pakalpojumu sniedzējam nav 
iesniedzis informāciju par lietoto 
pakalpojumu apjomu, nav infor-
mējis par ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu nelietošanu un nav 
atbildējis uz Pakalpojumu snie-

dzēja rakstisko brīdinājumu par 
Pakalpojuma līguma laušanu.

62. Izbeidzot Pakalpojuma 
līgumu, Pakalpojumu sniedzējs 
nekustamajam īpašumam pār-
trauc sniegt ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas pakalpojumus.

63. Ja Pakalpojuma līgums 
tiek izbeigts, tad Pakalpojumu 
lietotājs Pakalpojuma līgumā 
norādītajā termiņā veic pilnu no-
rēķinu par tiem ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumiem, ko tas ir sa-
ņēmis līdz Pakalpojuma līguma 
izbeigšanai.

V. Decentralizēto kanali-
zācijas pakalpojumu sniegša-
nas un uzskaites kārtība

64. Decentralizētas kanalizā-
cijas pakalpojuma sniedzēja pie-
nākumi:

64.1. no krājtvertnēm savāk-
tos sadzīves notekūdeņus izliet 
tikai šim nolūkam paredzētās 
vietās (nosaka notekūdeņu pie-
ņemšanas punkta īpašnieks vai 
apsaimniekotājs) – notekūdeņu 
pieņemšanas punktos saskaņā 
ar līgumiem, kas noslēgti ar no-
tekūdeņu pieņemšanas punkta 

1. pielikums 
Amatas novada pašvaldības  2019. gada 19. jūnija saistošajiem 
noteikumiem Nr. 5 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Amatas novadā”

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas

Nr.
p.k. Piesārņojošā viela

Maksimāli 
pieļaujamā 

koncentrācija 
(mg/l)

1. Kopējās suspendētās vielas 450

2. Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) 740

3. Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) 350

4. Kopējais fosfors 23

5. Kopējais slāpeklis 80

2. pielikums 
Amatas novada pašvaldības  2019. gada 19. jūnija saistošajiem 
noteikumiem Nr. 5  „Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Amatas novadā”

Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei

Nr.
p.k. Ēku labiekārtošanas pakāpe

Viena iedzīvotāja 
ūdens patēriņš 

diennaktī (vidēji 
gadā), l/dn

1.
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu 
ūdensapgādi, kanalizāciju un karstā 
ūdens apgādi 

100

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

100

3. Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un 
kanalizāciju (bez vannām un dušām) 100

4. Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas un 
vietējo kanalizāciju 50

3. pielikums 
Amatas novada pašvaldības  2019. gada 19. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 5
 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Amatas 
novadā”

Amatas novada pašvaldības  komunālajam dienestam
___________________________________
(vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums)
____________________________________

(juridiskai personai – reģ. Nr.)
____________________________________

(adrese)
__________________________________

(tālruņa numurs)

TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASĪJUMS
Par objekta pievienošanu: 

 ūdensvada tīklam    kanalizācijas tīklam
Privātmājai / daudzdzīvokļu mājai/ sabiedriskajai ēkai (vajadzīgo pasvītrot)
Objekta adrese ___________________________________________________________________________
Kadastra apzīmējums ______________________________________________________________________
Papildu informācija: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(Komerciālais pasūtītājs** – uzrāda plānotā izmantojamā ūdens daudzumu vidēji m³/dnn; 
maksimāli m³/dnn)

Pielikumā: 
  Zemes gabala robežu plāns (kopija);
  Apliecināta pilnvaras kopija, ja iesnieguma sastādītājs ir pilnvarota persona;
  ________________________________________________________________ 

Īpašas prasības:_________________________________________________________
* Individuālais pasūtītājs – fiziska vai juridiska persona, kas vēlas saņemt dzeramo ūdeni no maģistrālajiem 
ūdensvada tīkliem un/vai novadīt notekūdeņus maģistrālajos kanalizācijas tīklos.
**  Komerciālais pasūtītājs – juridiska persona, kura savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai vēlas 
saņemt dzeramo ūdeni un/vai novadīt notekūdeņus maģistrālajos kanalizācijas tīklos.

Tehniskos noteikumus vēlos saņemt:
  Personīgi (adresē „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads)    Pa pastu

_______________________________________________________________
(pasta adrese)

_________________________________________________  LV___________

Piekrītu tehnisko noteikumu pieprasījumā ietverto personas datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai:

20___. gada ___. ______________   __________________________ 
     (paraksts, paraksta atšifrējums)

īpašnieku vai apsaimniekotāju, 
ja šāda pieņemšanas vieta nav 
izveidota Decentralizētas kana-
lizācijas pakalpojuma sniedzēja 
īpašumā esošās infrastruktūras 
ietvaros;

64.2. veikt savākto notekūde-
ņu apjoma un izvešanas uzskaiti 
un ne retāk kā divas reizes gadā 
sniegt ziņas pašvaldībai.

VI.  Administratīvā atbildī-
ba par noteikumu pārkāpšanu

65. Par noteikumu II., III. un 
V. nodaļā ietverto noteikumu 
pārkāpumiem personas var tikt 
sauktas pie administratīvās at-
bildības, piemērojot sodu – fi-
ziskām personām izsakot brīdi-
nājumu vai uzliekot naudas sodu 
līdz 350 euro, un juridiskajām 
personām – izsakot brīdināju-
mu vai uzliekot naudas sodu līdz 
1400 euro.

66. Noteikumu izpildi kon-
trolēt un sagatavot administratī-
vo pārkāpumu protokolus savas 
kompetences robežās ir tiesības 
pašvaldības Darba aizsardzības, 
civilās aizsardzības un admi-
nistratīvās lietvedības nodaļas 

vadītājam un administratīvās 
liet vedības inspektoram. Admi-
nistratīvos protokolus izskata 
Amatas novada pašvaldības Ad-
ministratīvā komisija.

67. Administratīvā soda uz-
likšana neatbrīvo pārkāpējus no 
noteikumu pildīšanas.

VII.  Noslēguma jautājumi
68. Noteikumi stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas Amatas novada bezmaksas 
informatīvajā izdevumā „Amatas 
Vēstis” un pašvaldības interneta 
vietnē www.amatasnovads.lv.

69. Nekustamajos īpašumos, 
kuros nodarbojas ar sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu snieg-
šanu vai pārtikas produktu ražo-
šanu un kuru kanalizācijas tīklā 
līdz noteikumu spēkā stāšanās 
dienai nav ierīkoti tauku uztvē-
rēji, tie ir ierīkojami 6 (sešu) mē-
nešu laikā no noteikumu spēkā 
stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētāja
E. Eglīte

Saistošie noteikumi Nr. 5  “Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
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2019. gada 19. jūnija saistošo noteikumu Nr. 5 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība  Amatas novadā”

 Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1. Eiropas Savienības fondu ietvaros Amatas novadā 
veikta jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve. 
Lai nodrošinātu iedzīvotājus ar kvalitatīvu dzeramo 
ūdeni un samazinātu grunts un gruntsūdeņu piesār-
ņošanu ar sadzīves notekūdeņiem, nepieciešams veici-
nāt privātīpašumu pieslēgšanu jaunizbūvētajiem tīkliem.
2. Amatas novadā nav atbilstošu noteikumu, kas 
regulētu tiesiskās attiecības ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu jomā.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
1. punkta izpilde. Projekts nodrošina noteikumu 
atbilstību spēkā esošajiem normatīviem. 
Saistošie noteikumi nosaka ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu un būvju izbūves, pievienošanas, 
ekspluatācijas un aizsardzības kārtību, kā arī atbildību 
par noteikumu pārkāpšanu.

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Nav prognozējama liela ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav prognozējama ievērojama ietekme.

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Amatas novada 
pašvaldības Komunālais dienests, novada pagastu 
pārvaldes un novada domes administratīvā komisija.

6. Informācija par kon sul-
tācijām ar privātpersonām

Projekta izstrādes laikā nav organizētas tikšanās ar 
privātpersonām.

Amatas novada pašvaldība izsludina 
nekustamā īpašuma “Pie Rožkalniem”, ka-
dastra Nr. 42780100105, Skujenes pagas-
tā, Amatas novadā, kas sastāv no diviem 
zemes gabaliem kopplatībā 18,9 ha un 
mežaudzes, izsoli. 

Izsoles noteikumi pieejami Amatas 
novada pašvaldības interneta mājas lapā 
www.amatasnovads.lv vai Amatas nova-
da pašvaldībā. Sīkāka informācija par ze-
mes gabala robežām, tā  izmantošanu, kā 
arī apskati pa tālruni 27344270 (Teiksma 
Riekstiņa).

Izsole notiks 2019. gada 26. jūlijā plkst. 
10.00 Amatas novada pašvaldības ēkā 
„Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas no-
vads. Pieteikumu par piedalīšanos izso-
lē var iesniegt personīgi, ar pilnvarotās 
personas starpniecību vai elektroniski 

Amatas novada dome 2019. gada 
19. jūnija sēdē pieņēma lēmumu „Par  
pabalsta pirmklasniekam piešķiršanu 
2019./2020. mācību gadā”.

Pabalstu pirmklasniekam vienu reizi ir 
tiesības saņemt ģimenei, kurā bērns 2019. 
gada 1. septembrī uzsāk mācības pirmajā 
klasē Amatas novada izglītības iestādē. 
Pabalsta apmērs ir 50,00 EUR.

Pabalsta pirmklasniekam saņemšanai 
bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis 

Par nekustamā īpašuma 
“Pie Rožkalniem” izsoli

uz e-pastu: maris.timermanis@amatas-
novads.lv līdz 2019. gada 24. jūlija plkst. 
17.00.

Nekustamā īpašuma sākumcena 
31 100,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 
10% no zemes gabala nosacītās cenas, t.i., 
3100 EUR. Izsoles solis – 100 EUR. Izso-
les dalības maksa – 50 EUR. 

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt 
izsoles nodrošinājumu un dalības maksu 
Amatas novada pašvaldības bankas kontā 
(Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabe-
šu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas 
Nr. 90000957242): 

SEB banka: kods UNLALV2X; konts: 
LV52UNLA0050000013301

AS Swedbank: kods HABALV22; 
konts: LV41HABA0551000289503.

no 2019. gada 1. augusta līdz 2019. gada 
20. septembrim izglītības iestādē iesniedz 
Amatas novada pašvaldības Sociālajam 
dienestam adresētu iesniegumu. Izglītības 
iestāde saņemtos iesniegumus iesniedz 
Amatas novada pašvaldības Sociālajā die-
nestā. Sociālais dienests pēc iesniegumu 
pārbaudes izmaksā pabalstu pirmklas-
niekam, ieskaitot to pabalsta pieprasītāja 
iesniegumā norādītajā kredītiestādes no-
rēķinu kontā.

Par pabalsta pirmklasniekam 
piešķiršanu 2019./2020. mācību gadā

Maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada 
pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes

Apstiprināts:
Amatas novada domes sēde Nr. 14 no 2010. gada 24.novembra,
Grozījumi: 
Amatas novada domes sēde Nr. 13 no 2012. gada 28. decembra,
Amatas novada domes sēde Nr. 5  no 2013. gada 22. maija,
Amatas novada domes sēde Nr. 14 no 2013. gada 20. decembra,
Amatas novada domes sēde Nr. 2 no 2014. gada 19. februāra,
Amatas novada domes sēde Nr. 5 no 2014. gada 23. aprīļa, 
Amatas novada domes sēde Nr. 9 no 2015. gada 26. augusta,
Amatas novada domes sē de Nr. 10 no 2015. gada 24. sep tembra,
Amatas novada domes sēde Nr. 11 no 2015. gada 21. oktobra,
Amatas novada domes sē de Nr. 12 no 2015. gada 19. no vembra,
Amatas novada domes sēde Nr. 2 no 2016. gada 17. februāra,
Amatas novada domes sēde Nr. 13 no 2016. gada 28. septembra,
Amatas novada domes sēde Nr. 15 no 2016. gada 26. oktobra,
Amatas novada domes sē de Nr. 17 no 2016. gada 28. de cembra,
Amatas novada domes sēde Nr. 1 no 2017. gada 25. janvāra,
Amatas novada domes sēde Nr. 2 no 2017. gada 22. februāra,
Amatas novada domes sēde Nr. 9 no 2017. gada 21. jūnija,
Amatas novada domes sēde Nr. 10 no 2017. gada 19. jūlija,
Amatas novada domes sēde Nr. 13 no 2017. gada 27. sep tembra,
Amatas novada domes sē de Nr. 11 no 2018. gada 26. sep tembra,
Amatas novada domes sēde Nr. 7 no 2018. gada 23. maija,
Amatas novada domes sē de Nr. 11 no 2018. gada 26. sep tembra,
Amatas novada domes sēde Nr. 12 no 2018. gada 24. oktobra,
Amatas novada domes sēde Nr. 7, no 2019. gada 19. jūnija.

Izdoti saskaņā ar  Latvijas Republikas  likuma “Par pašval dībām” 41. panta pirmās 
daļas 2. punktu, 43. panta trešo daļu,

Latvijas Republikas  likuma  „EURO ieviešanas kārtības likums” 31. panta pirmo 
daļu.

1. Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Amatas novada pašvaldība un tās 
struktūrvienības – Skujenes, Nītaures, Zaubes un Amatas pagasta pārvalde.

Nr. 
p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez 

PVN
1.1. Fotokopijas izgatavošana A-4 1 lpp. 0,07
1.2. Fotokopijas izgatavošana A-3 1 1pp. 0,14
1.3. Maksa par parakta apliecināšanu Centrālās 

vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā 1 gab. 1,16
 

 2. Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Amatas novada Amatas kultūras centrs 
Ģikšos, tautas nami Drabešos un Skujenē, kultūras centrs Zaubē, Nītaures saieta nams 
un Sērmūkšu ciema sporta zāle.

Nr. 
p.k.

Pakalpojums Mērvie-
nība

Cena bez 
PVN

2.1. Saietu, aktu zāles un palīgtelpu, kā arī zāles inventāra noma Nītaures saieta 
namā un Drabešu, Skujenes tautas namā:

2.1.1. maksa par telpu rezervēšanu 14,20
2.1.2. maksa par telpu nomu Stunda (h) 1,42
2.2. Saietu, aktu zāles un palīgtelpu, kā arī zāles un virtuves inventāra noma 

kultūras centrā Ģikšos un Zaubes kultūras centrā:
2.2.1. maksa par telpu rezervēšanu 14,20
2.2.2. maksa par telpu nomu Stunda (h) 4,30
2.3. Sērmūkšu ciema sporta  zāles, palīgtelpu un inventāra noma

2.3.1. maksa par telpu nomu Stunda (h) 1,42

2.4. Pirmsskolas vecuma bērni, skolēni līdz 18 gadu vecumam un pensionāri, kas 
deklarēti Amatas novada pašvaldībā, Sērmūkšu ciema sporta zāli izmanto bez maksas.

Saistošie noteikumi Nr. 5  “Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 
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Turpinājums no 5. lpp.

3. Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Amatas novada Nītaures publiskā pirts.

Nr. 
p.k. Pakalpojums Mērvie-

nība
Cena bez 

PVN
Pirts apmeklējums (viena reize)
3.1. Pieaugušais 1 2,89 
3.2. Amatas novadā deklarētie: nestrādājošie pensionāri; 

bērni no 7 līdz 18 gadu vecumam; trūcīgie un maznodro-
šinātie iedzīvotāji.
Ārpus Amatas novada deklarētie:
 bērni līdz 18 gadu vecumam

1 1,65

3.3. Amatas novadā deklarētie: bērni līdz 7 gadu vecumam; 
trūcīgo ģimeņu bērni līdz 18 gadu vecumam;
daudzbērnu ģimeņu bērni līdz 18 gadu vecumam;
bērni invalīdi līdz 18 gadu vecumam

bez-
maksas

4. Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Amatas novada komunālais dienests.

Nr. 
p.k. Pakalpojums Mērvie-

nība
Cena bez 

PVN
4.1. Ūdens bez uzstādīta ūdens patēriņa skaitītāja 1 pers. 5,90
4.2. Kanalizācija bez uzstādīta ūdens patēriņa 

skaitītāja
1 pers. 5,90

4.3. Kanalizācijas izmantošana, ja tiek izmantota 
kopējā tualete

1 pers. 0,95

4.4. Ūdens ar ūdens patēriņa skaitītāju 1 m3 0,95
4.5. Kanalizācija ar ūdens patēriņa skaitītāju 1 m3 0,95
4.6. Ūdens, ja tā piegāde atrodas ārpus telpām 

(brīvkrāns)
1 pers. 2,09

4.7. Centrālās kanalizācijas izmantošana objektos: 
Ieriķu ciems, Trafostacija 3

1 pers. 1,12

4.8. Apkures pakalpojums Ģikšu ciems 1 m2 1,60 
4.9. Īre labiekārtotām dzīvojamām telpām 1 m2 0,08
4.10. Īre dzīvojamām telpām ar daļējām ērtībām  1 m2 0,06
4.11. Īre dzīvojamām telpām bez ērtībām  1 m2 0,04
4.12. Īre veco ļaužu mājās “Doles” un “Vējsaules” 1 m2 0,10
4.13. Daudzdzīvokļu māju kopīpašuma 

apsaimniekošanas maksa 1 m2 0,28
4.14. Sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

maksa
1 m3 Saskaņā ar 

SIA “ZAAO” 
pakalpojumu 
tarifu 

4.15. Zāles pļaušana ar trimmeri m2 0,01
4.16. Zāles pļaušana ar traktoru m2 0,01
4.17. Zāles pļaušana ar traktoru ha 49,80
4.18. Traktora pārvadājuma pakalpojums ar piekabi h 14,11
4.19. Traktora pārvadājumi ar piekabi 

(transportēšana )
km 0,36

4.20. Sadzīves kanalizācijas krājrezervuāru, akas 
atsūkšana un izvešana 

1 reize 33,30

4.21. Ja ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņēmējs nav noziņojis pakalpojumu 
sniedzējam piegādātā ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus līgumā noteiktajā termiņā, 
pakalpojumu saņēmējam tiek  aprēķināta maksa par ūdens un kanalizācijas piegādes 
pakalpojumu pēc 3 (trīs) iepriekšējo mēnešu vidējā patēriņa rādījuma.

4.22. Pakalpojuma saņēmējiem, kuriem ir noslēgts pakalpojumu sniegšanas līgums 
par  domes komunālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem: kanalizācija, ūdens, īre, 
noma, īpašuma apsaimniekošanas maksa, atkritumu apsaimniekošana, apkures un 
elektroenerģijas piegādes pakalpojums piemēro maksājumu nokavējuma procentus 
0.01% no aprēķinātās summas par katru maksājuma nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 
10% no aprēķinātās pamatsummas.

5. Maksa par medicīniskajiem pakalpojumiem, ko sniedz Amatas novada dienas 
aprūpes centros (DAC) ar integrētu medicīnisko aprūpi Līvu, Ģikšu, Ieriķu un Nītaures 
ciemā.

Nr. 
p.k. Pakalpojums Mērvie-

nība
Cena bez 

PVN
5.1. mājas vizīte 1 reize 4,27
5.2. auss ejas skalošana  Līvu DAC 1 reize 2,85
5.3. ģipša longetes atkārtota uzlikšana (nepārveidojot)

Līvu DAC
1 reize 2,85

5.4. brūces pārsiešana Līvu DAC 1 reize 2,85
5.5. vairāku brūču pārsiešana Līvu DAC 1 reize 4,27

5.6. injekcija zemādā, muskulī 1 reize 1,00
5.7. injekcija vēnā 1 reize 2,00
5.8. infūzija vēnā 1 reize 3,00
5.9. glikozes līmeņa noteikšana asinīs Līvu DAC 1 reize 1,42
5.10. fizikālā terapija (bankas) 1 reize 2,85
5.11. urīnpūšļa skalošana 1 reize 1,42
5.12. urostomu, gastrostomu, zarnu stomu kopšana 1 reize 1,42
5.13. DAC telpu nomas maksa ārstam pacientu pieņem-

šanai 
1 mē-
nesis

30

5.14. No maksas par DAC sniegtajiem pakalpojumiem atbrīvotas paliatīvā un mājas 
aprūpē esošās personas, kā arī  personas: 

5.14.1. saņemot neatliekamo medicīnisko palīdzību;
5.14.2. bērnu profilaktisko apskašu un izmeklējumu veikšanai normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā;
5.14.3. bērni līdz 18 gadu vecumam;
5.14.4. personas pēc 80 gadu vecuma sasniegšanas;
5.14.5. grūtnieces;
5.14.6. neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
5.14.7. orgānu donori;
5.14.8. pacienti, kas saņem ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
5.14.9. politiski represētās personas;
5.14.10. 1. grupas invalīdi;
5.14.11. personas,  kuru pacienta iemaksas viena kalendārā gada laikā sasniegušas 

569,15 eiro un tās ir saņēmušas atbrīvojumu no Nacionālā veselības centra teritoriālās 
nodaļas;

5.14.12. Černobiļas AES seku likvidētāji;
5.14.13. trūcīgas personas, kurām piešķirts attiecīgs statuss un kuras var uzrādīt 

atbilstošu dokumentu par trūcīgas personas statusa piešķiršanu.
5.14.14. personas nāves fakta apliecināšanai mājas apstākļos mirušajai personai.
6. Maksa par transporta pakalpojumiem, kurus sniedz Amatas novada pašvaldība: 

Nr. 
p.k. Pakalpojums Mēr-

vienība
Cena bez 

PVN
6.1. pakalpojuma „Aprūpe mājās” vienības mikroautobusa 

pakalpojums tās aprūpē esošajām personām 1 km 0,13
6.2. Sociālā dienesta automašīna Toyota Avensis 

pārvadājuma pakalpojums
1 km 0,10

6.3. Skujenes pagasta pārvaldes automašīna Škoda Octavia 
pārvadājuma pakalpojums 1 km 0,10

6.4. Skujenes pagasta pārvaldes mikroautobuss Renault 
Trafic pārvadājuma pakalpojums 1 km 0,13

6.5. Automašīnas, mikroautobusa stāvēšana - klienta 
gaidīšanas laiks

1h 3,00

6.6.  Autotransporta pakalpojumus var saņemt personas, kurām nepieciešama 
nokļūšana medicīnas, sociālās aprūpes, pašvaldību institūcijās, kā arī nepieciešama 
invalīdu tehnisko palīglīdzekļu sagāde. 

6.7. Autotransporta pakalpojumu var saņemt, piesakot pārvadājumu Sociālajā die-
nestā divas dienas pirms pārvadājuma veikšanas un saņemot dienesta vadītāja sa-
skaņojumu.

6.8. Cita mērķa braucieni, kas nav minēti 7.6. punktā, var notikt tikai pēc pārvadājuma 
izvērtējuma Sociālajā dienestā un dienesta vadītāja saskaņojuma. 

7. Maksa par pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu:

Nr. 
p.k. Pakalpojums Mēr-

vienība

Cena 
bez 

PVN
7.1. NĪ “Endzeliņi” telpu noma mēnesī, ieskaitot komunālos 

pakalpojumus (elektrība, ūdens piegādes, kanalizācijas 
pakalpojums, siltumenerģija, koplietošanas telpu uztu-
rēšana, tehniskā apsardze)

1 m2 5,00

7.2. NĪ “Brīves” telpu apakšnoma veikala vajadzībām 1m2 0,50
7.3. NĪ “Klubs-Kantoris” telpu noma mēnesī, ieskaitot 

komunālos pakalpojumus (elektrība, ūdens piegādes, 
kanalizācijas pakalpojums, siltumenerģija, koplietošanas 
telpu uzaurēšana, tehniskā apsardze)

1 m2 5,00

7.4. telpas ražošanai, noliktavas, telpas saimnieciskām 
vajadzībām 1 m2 0,20

7.5. telpas nevalstisko organizāciju, bezpeļņas organizāciju, 
reliģisko organizāciju vajadzībām 1 m2 0,03

7.6. garāžu, kūtiņu, palīgsaimniecību telpas 1 m2 0,15
7.7. veikali, biroji, sadzīves pakalpojumu sniedzēji, 

zobārstniecības kabineti, finanšu iestādes 1 m2 0,28
7.8. valsts un pašvaldību iestādes (neattiecas uz Amatas 

novada pašvaldības iestādēm)
1 m2 0,50

7.9. Lēmumu par pašvaldības nedzīvojamo telpu nodošanu nomai pieņem 
pašvaldības dome. 

Maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās 
struktūrvienības un iestādes
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Turpinājums 7. lpp.
Turpinājums no 6. lpp.

7.10. Nedzīvojamo telpu nomas līgumu slēdz uz laiku, kas noteikts 
ar konkrēta juridiska fakta iestāšanos, vai uz laiku, kas nav ilgāks par 12 
mēnešiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš.

7.11. Nomnieku, ja ir pieteikušies vairāki pretendenti telpu nomai, nosaka 
ar izsoles metodi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.12. Pašvaldība var piemērot atlaidi nedzīvojamo telpu nomas maksai, 
kopīgi ar nomnieku izvērtējot atlaides pamatotību un pieņemot domes 
lēmumu.

7.13. Ja nomnieka darbības veids nav iekļauts klasifikācijas rādītājos (8.4.–
8.8. punkts) tad tā atbilstību un nomas maksu nosaka pēc tuvākā klasifikācijas 
rādītāja, izvērtējot nomnieka darbības veidu. 

7.14. Ja nomas maksa par nomnieka nomātajām nedzīvojamām telpām ir 
mazāka par 1,42 euro (bez PVN) mēnesī, tad nomniekam par telpu nomu tiek 
piemērota nomas maksa 1,42 (bez PVN) mēnesī.

8. Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Amatas novada Āraišu arheoloģiskā 
parka nodaļa:

Nr. p.k. Pakalpojums Mērvie-
nība

Cena bez 
PVN

Ieejas biļete Āraišu arheoloģiskā parkā                                    
8.1. Pieaugušais 1 1,65   
8.2. Students, pensionārs  1 0,83   
8.3. Skolēniem (7–16 g.v.) – 1 0,83   
8.4. Ģimenes biļete (1-2 pieaugušie un 1-2 

jaunieši (7–18 g.v.) – 
1 3,31   

8.5. Bērniem līdz 7 g.v. bezmaksas
Ieejas biļete ar gida pakalpojumu
8.6. Ieejas biļete ar gida pakalpojumu valsts 

valodā
1h 6,61   

8.7. Ieejas biļete ar gida pakalpojumu svešva-
lodā 

1h 13,22  

Āraišu arheoloģiskā parka teritorijas izmantošana kultūras, sporta, tūrisma 
un citu pasākumu organizēšanai
8.8. Teritorijas īre vienam pasākumam 1 m2 0,08 
Āraišu arheoloģiskā parka konteinertipa tualešu izmantošana
8.9 Ieejas maksa 1 reize 0,17

8.9. Interaktīvas izglītojošas skolu programmas  un tematiskās piedzīvojumu programmas 
grupām līdz 30 personām cenu nosaka atkarībā no programmas laika un izmantotajiem rekvizītiem, 
pēc izdevumu kalkulācijas, noslēdzot līgumu par Arheoloģiskā parka pakalpojumu. 

8.10. Āraišu arheoloģiskā parka nodaļas bezmaksas pakalpojumi:
8.10.1. Āraišu arheoloģiskā parka apmeklējums, uzrādot apliecinošus dokumentus, invalīdiem, 

bērnunamu un speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem;
8.10.2. apmeklējums organizētu apmeklētāju grupu vadītājiem (grupai virs 15 personām);
8.10.3. iepriekš pieteiktām mācību ekskursijām Amatas novada izglītības iestāžu audzēkņiem 

pedagogu organizētās grupās bez gida pakalpojumiem;
8.10.4. fiziskām un juridiskām personām noslēgto sadarbības līgumu vai citu sadarbības 

formu ietvaros;
8.10.5. mediju pārstāvjiem, kas atspoguļo Āraišu arheoloģiskā parka norises (uzrādot preses 

karti);
8.10.6. Āraišu arheoloģiskā parka popularitāti veicinošu vizīšu organizatoriem (vismaz divas 

dienas pirms vizītes iesniedzot (elektroniski nosūtot uz muzeja oficiālo e-pasta adresi) vizītes 
organizatora iesniegumu);

8.11. citos gadījumos, kas nav minēti šis kārtības 9. punktā, samaksu nosaka Amatas novada 
pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu, kas saskaņots ar Amatas novada domes priekšsēdētāju. 

9. Maksa par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju vienotajā valsts reģistrā Lauksaimniecības 
datu centrā:

Nr.  p. k. Pakalpojums Mērvienība Cena 
9.1. Mājas (istabas) dzīvnieka (suns, kaķis, sesks) reģistrācija 1 4,00

9.2. Kaķu un mājas (istabas) sesku reģistrācija nav obligāta.
9.3. Mājdzīvnieka reģistrāciju veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 491 “Mājas 

(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība”, no 01.07.2011.

Zane Pīpkalēja, 
Amatas novada pašvaldības 
Projektu vadītāja

Kopš aprīļa Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Līvos notiek būvniecības 
darbi, lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti, atjaunotu inženiertīklus 
un uzlabotu ēkas funkcionalitāti, radot vizuāli un funkcionāli mūsdienī-
gu pirmsskolas izglītības iestādi Saskaņā ar noslēgto līgumu par būvdarbu 
veikšanu darbus veic SIA Wood Constraction. 

Ņemot vērā piemērotos laika apstākļus pavasara periodā, ir jau pabeig-
ta ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana, kā arī veikti pārbūves darbi 
daļā no ēkas, tai skaitā pārbūvēta virtuves zona. 

Pēc mācību procesa noslēgšanas darbi norit visā pirmsskolas izglītības 
iestādes ēkā, un tie tiek veikti saskaņā ar plānoto laika grafiku, paredzot, ka 
būvdarbi tiks pabeigti līdz 2019. gada beigām.

Jāmin, ka saskaņā ar energoauditora izstrādāto ēkas energosertifikā-
tu, veicot energoefektivitātes pasākumus Drabešu Jaunās pamatskolas 
ēkā Parka ielā 1, Līvos, Drabešu pagastā, Amatas novadā, ir plānots līdz 
2023. gadam samazināt primārās enerģijas patēriņu par 149 557 kWh gadā.

Projekta iesniegumā iekļautās plānotās kopējās izmaksas ir 
825  477,13  EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas ir 514  409,59 
EUR, tai skaitā ERAF finansējums 187 000 EUR apmērā un valsts budžeta 
līdzfinansējums 81 855,43 EUR. 

Projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Amatas novada pašvaldī-
bas ēkā – Drabešu sākumskolā (Drabešu Jaunajā pamatskolā)” tiek reali-
zēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.  specifiskā 
atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām 
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresur-
su izmantošanu pašvaldību ēkās” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā 
„Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu iz-
mantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā AS “Latvijas Zaļais punkts” 
un veikaliem “top!” aicina piedalīties Vislatvijas “Stikla šķiratlonā”. Katram, kuram privātajā vai 
lauku mājā sakrājušās izmantotas un vairs nevajadzīgas stikla burkas vai pudeles, tagad ir iespēja 
tās bez maksas nodot savā dzīvesvietā. Visi projekta dalībnieki piedalīsies arī izlozē, kur varēs laimēt 
veikala “top!” dāvanu kartes.

Projekta laikā ikviens Amatas novada iedzīvotājs, neatkarīgi no dzīvesvietas, var pieteikt SIA 
“Eco Baltia vide” speciālo transportu, kurš konkrētā dienā piebrauks un pieņems izlietoto stikla 
iepakojumu. Pieteikties dalībai “Stikla šķiratlonā” Amatas novada iedzīvotāji var līdz 12. augustam 
un to izdarīt ir ļoti vienkārši:

Savāciet mājās visas izlietotās, vecās un nevajadzīgās burkas un pudeles.
Zvaniet SIA “Eco Baltia vide” pa tālruni 26154123 vai rakstiet vēstuli uz e-pasta adresi stikls@

ecobaltiavide.lv  un piesakiet savu adresi “Stikla šķiratlonam”, kā arī norādiet aptuveno stikla 
iepakojumu apjomu un atstājiet savu kontaktinformāciju.

23. augustā speciālais transports pieteiktajās adresēs Amatas novadā paņems stikla iepakojumu, 
kuram jābūt ievietotam maisos vai kastēs. Tas jānovieto SIA “Eco Baltia vide” darbiniekiem pieejamā 
vietā. Pašiem atrasties klāt savākšanas laikā nav nepieciešams, bet jānodrošina, lai darbinieki var 
ērti piekļūt maisiem ar iepakojumu.

Stikla taras izvešanas laikā katra pieteiktā adrese tiks automātiski reģistrēta dalībai loterijā, kuras 
laikā tiks izlozētas 2 veikalu “top!” dāvanas 20 eiro vērtībā. Savukārt dāvanu karti 30 eiro vērtībā 
saņems akcijas dalībnieks, kurš būs sašķirojis visvairāk stikla pudeļu un burku (kg).

Plašāka informācija par “Stikla šķiratlonu” mājaslapā www.ecobaltiavide.lv.
Daiga Buča, preses sekretāre 

www.zalais.lv, www.skiratlons.lvwww.ecobaltiavide.lv

Aktīvi norit būvniecības 
darbi Drabešu Jaunās 
pamatskolas ēkā Līvos 

Piedalies “Stikla šķiratlonā” un 
bez maksas atbrīvojies no liekās 
stikla taras

Maksas pakalpojumi, ko sniedz Amatas novada pašvaldība, tās 
struktūrvienības un iestādes
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2019. gada jūnijā Amatas novadā dzimuši seši bērni:
Amatas pagastā – divi,
Drabešu pagastā – viens,
Nītaures pagastā – viens,
Skujenes pagastā – divi.

Amatas novada pašvaldības informatīvais izdevums “Amatas Vēstis”                   “Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, tālr. 64127935, e-pasts: amatasavize@amatasnovads.lv
Tirāža 3000 eksemplāri.  Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par informācijas saturu, atbild autors. Izdevums maketēts SIA “Autos”, iespiests SIA “Latgales druka”.

Informācijas iesūtīšanas noteikumi pieejami  www.amatasnovads.lv.
Paldies visiem, kuri iesaistījās šī izdevuma tapšanā!

Sveicam Amatas novada
jubilārus!

Amatas novadā mūžībā 
aizgājuši

Maizes diena
Āraišu vējdzirnavās 

28. jūlijā no plkst. 12.00 līdz 16.00 
Aicinām pieteikties maizes cepējus un tirgotājus 

dalībai pasākumā.
Pasākuma ietvaros tiks rīkots

 konkurss “Rudzu kūka”, uz kuru aicinām 
pieteikties sāļo un saldo kūku cepējus.

Pieteikšanās līdz 22. jūlijam,  
zvanot pa tālr. 29238208 (Vineta), 

vai rakstot e-pastā vineta.cipe@inbox.lv.

Aleksandra Freivalde, 
pensionāru biedrības “Dzīvesprieks” valdes 
priekšsēdētāja   

Ir aizvadīti divi skaisti, saulaini un dažādiem 
piedzīvojumiem bagāti vasaras mēneši, un varam 
atskatīties uz piedzīvoto šajā laikā.

30. maijā 40 seniori devāmies iegūt jaunas emo-
cijas, iepazīt citu novadu dabas un kultūras objek-
tus, satikties ar entuziasma un atziņām bagātiem 
cilvēkiem. Pirmais apskates objekts bija Babītes 
rododendri. Tas bija vareni! Sugu dažādība, krāsas 
un visapkārt valdošais miers apbūra ikvienu. Ar 
mums kopā ceļojumā pa rododendru parku bija arī 
brīnišķīga gide, no kuras guvām ļoti daudzas atzi-
ņas un zināšanas par rododendru audzēšanu.

Otrais pieturas punkts bija Jūrmala, kur varē-
jām apskatīt Dzintaru koncerzāli, pastaigāties gar 
jūru un kājām iziet skaisto Jūrmalas pilsētas Jo-
mas ielu. Savu ceļojumu turpinājām uz Bulduru 
Dārzkopības vidussskolu, kur mūs gaidīja garšīgas 
pusdienas, skolas apkārtnes un siltumnīcu apskats. 
Varējām iegādāties dažādus stādus. 

Tālāk devāmies uz Mārupes novadu. Apmek-
lējām slaveno Madaras kosmētikas ražotni, bijām 
pārsteigti par ārkārtīgi sarežģīto ražotnes darbu, 
produktu dažādību, iestādes plašo tirdzniecības 
tīklu visā pasaulē. Netālu no Madaras kosmēti-
kas ražotnes atrodas eklernīca “Raunas dārzs”. Tās 
īpašnieks ir diplomēts pavārs Andrievs Jansons, 
kurš apsaimnieko trīs eklēru ražotnes. Tā kā bijām 
informēti par šiem gardumiem, iegriezāmies eklēr-
nīcā un iegādājāmies tos, lai nobaudītu uz vietas 
un arī aizvestu cienastu mājās.

Pēc eklēru nobaudīšanas ceļš turpinājās pa Mā-
rupes novadu. Mūs sagaidīja un ļoti plašu informā-
ciju par Mārupes novada atīstību, plānoto refor-
mu, ciematu attīstību, iedzīvotāju nodarbinātību, 
skolu un bērnudārzu, kā arī  Rīgas lidostas attīstī-
bu (tā atrodas Mārupes novada teritorijā) apskates 
ekskursijā izstāstīja novada domes priekšsēdētāja 
vietniece Līga Kadiķe. Bijām ļoti pateicīgi par plašo 
informāciju un redzēto Mārupē. 

Pieredzes brauciena nobeigumā mūs sagaidī-
ja Mārupes pensionāru biedrības dalībnieki. Ļoti 
jaukā uzņemšanā apmainījāmies ar darba pieredzi, 

jo katrai biedrībai ir atšķirīga darba organizācija, 
finanšu līdzekļu apsaimniekošana, pašdarbības 
kolektīvu uzturēšana, interešu nodarbības. Atva-
dījāmies ar solījumu, ka nākamā tikšanās būs pie 
mums 5. oktobrī Senioru dienā.

9.  jūnijā piedalījāmies Lielvārdes pensionāru 
biedrības deju kopas “Sudrabotie gadi” 10. dzim-
šanas dienas koncertballē. Šī bija pirmā mūsu bied-
rības deju kopas “Aušas” uzstāšanās plašākai publi-
kai ārpus mūsu kultūras nama sienām. 

10. augustā  plkst. 14.00 Amatas kultūras centrā 
aicinām visus novada iedzīvotājus un ciemiņus uz 
ikgadējo Lielvārdes teātra “Paši” izrādi – M. Zīver-
ta lugu “Kā Tomu Tenis ar nāvi cīnījās”. Ieeja bez 
maksas.

Kapusvētki Zaubē
• Sila kapos  
4. augustā plkst. 14.00

• Vidus kapos  
18. augustā plkst. 14.00

• Āžkalna kapos  
18. augustā plkst. 16.00

Amatas pagastā
Aleksandrs Zaduņenko

(6.08.1955.–20.06.2019.)

Drabešu pagastā
Uldis Ūdris

(2.04.1960.–6.06.2019.)

Skujenes pagasts
Ināra Buhrote

(2.04.1950.–10.06.2019.)

Nītaures pagastā
Uldis Mazjānis

(1.04.1944.–16.06.2019.)

Zaubes pagastā
Kārlis Blauss

(9.09.1940.–14.06.2019.)
Velta Margrieta Kalniņa
(8.11.1931.–12.06.2019.)

Marija Ozola
(10.11.1942.–1.07.2019.)

Ausma Znotiņa
(27.08.1929.–30.06.2019.)

Paņem savu balto sapni,
Kad tu jaunu dienu sāc,
Baltu ceļu aiziet rūpes,
Baltu ceļu atnāks prieks.

{Ā. Elksne) 

Vasaras aktivitātes biedrībā 
“Dzīvesprieks” 

 Kapusvētki Nītaurē
27. jūlijā 

• Plkst. 12.00 NVO “Nītau-
reņi” atklās jaunu brīvā laika 
pavadīšanas telpu Nītaurē –   
izzi nāšanas istabu “Latvija”;

• plkst. 12.00 dievkalpojums 
Nītaures Kristus piedzimšanas 
pareizticīgo baznīcā;  

• plkst. 14.00 dievkalpojums 
Nītaures evaņģēliski luteriskās 
draudzes kapos;

• plkst. 15.30 Rīgas teātra 
studijas “Rampa” izrāde;

• plkst. 21.00 balle kopā ar 
grupu “MĀJUPCEĻŠ”.

Dace Lāce, 
Ģikšu bibliotēkas vadītāja 

Jūlijā, augustā un septembrī bibliotēkā skatā mas 
šādas izstādes:

• Madaras Židauas (Līgatne) fotogrāfijas;
• Bibliotēkas jaunākās paaudzes apmeklētāju 

darbu izstāde “Daba un es”. Bērni darbus var radīt 
visas vasaras garumā.

Bibliotēka slēgta uz bibliotekāres atvaļinājuma 
laiku no 22. jūlija līdz 16. augustam.

Vasaras izstādes 
Ģikšu bibliotēkā

SKUJENES PAMATSKOLA
aicina savus, kā arī bijušo KAIVES un 
EŽU skolu darbiniekus un skolēnus

uz skolas 55 gadu jubilejas 
salidojumu

2019. gada 24. augustā  plkst. 17.00

Salidojuma programma:
15.00–17.00 Pulcēšanās un reģistrēšanās
 skolā
16.00 Interesentiem kopīgs izbrauciens  
 ar pieturām pie Ežu un Kaives
 skolām
17.00 Salidojuma svinīgā atklāšana
 skolas priekšā
17.30–19.00 Pasākums skolas zālē
19.00–21.00 Fotografēšanās, skolas apskate,
 sarunas, iestiprināšanās
21.00 Saviesīgā daļa ar dejošanu un
 dziedāšanu Aigariņa muzikālajā
 aizgādībā.

Dalības maksa 5 EUR, omulībai – groziņš. 

Pieteikties un interesēties 
pa tālr. 26471215 (Valda), 29161391 (Anda).

Ekskursijas dalībnieki pie Bulduru dārzkopības 
vidusskolas. Foto M. Tinuss

mailto:vineta.cipe@inbox.lv
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