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5. decembrī pl. 18.00 

sporta kompleksā 

Felicianovā —

Veselības ministrijas 

rīkotās kampaņas 

„Kustinācija” 

pasākums.  

Līdzfinansē                    
Eiropas Sociālais fonds.  

16. novembrī Pušmu-

covas Tautas namā notika 

Latvijas Republikas 100. 

gadadienai veltīts svinīgs 

pasākums “Latvijai atmir-

dzēt zeltsaules staros!”, 

kura laikā tika apbalvoti 

Ciblas novada pašvaldības 

konkursā „Ciblas novada 

gada cilvēks” nominētie. 

Pasākums ilga divas ar 

pusi stundas. Tas bija 

pozitīvām noskaņām 

bagāts. No visiem novada 

pagastiem bija ieradušies ļaudis svētku 

noskaņā un ar ziediem. 

Svētki sākās ar pašval-

dības domes priekšsēdē-

tāja Jura Dombrovska 

uzrunu un kopīgi dziedātu 

Latvijas himnu.  

Koncertā uzstājās paš-

darbnieki no visiem 

novada pagastiem un 

Pildas Tautas nama pūtēju 

orķestris. Pēc katras nomi-

nantu sveikšanas bija 

viņiem veltīti priekšnesu-

mi. Sarīkojumu vadīja 

Elvīra Rimicāne, viņa – arī 

scenārija autore. 

Koncerts bija daudzveidīgs. Tas iesākās 

ar pūtēju orķestra „Pilda” 

izpildītiem skaņdarbiem. 

Tiem sekoja folkloras 

kolektīvu sniegums 

latgaliski: „Madara” no 

Blontiem dziedāja 

tautasdziesmu „Skaista 

muna tāvu zeme”, „Olūti” 

no Pušmucovas – Valda 

un Māra Muktupāvelu 

dziesmu „Pīmiņ, brōļ!”, 

„Ilža” no Ciblas – 

tautasdziesmu „Kōdēļ maņ 

nadzeivōt”. 

(Turpinājums 3. lappusē) 

Latvijas valsts jubileja atzīmēta ar  

apbalvojumiem, koncertu un salūtu 
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Ciblāniete Antra Toporkova 

— raidījuma “Gudrs, vēl 

gudrāks” fināliste 

Jau informējām, ka Ciblas vidusskolas 

7. klases skolniece Antra Toporkova 

šoruden tika uzaicināta piedalīties 

raidījumā "Gudrs, vēl gudrāks" (Lat-

vijas TV jauniešu zināšanu viktorīnas 

žanra raidījums). Filmēšana notika 11. 

oktobrī, pusfināla raidījums tika 

demonstrēts 16. novembrī. Līdz tam 

nedrīkstējām atklāt, kā Antrai veicies. 

Liels bija visu novadnieku prieks, 

redzot, ka Antra iekļūst finālā!  

Arī finālā, kas tika demonstrēts 23. 

novembrī, Antra uzrādīja ļoti labu 

rezultātu, viņa nonāca līdz priekš-

pēdējai kārtai, paliekot starp 4 

gudrākajiem.  

Gatavojot fināla raidījumu, TV 

raidījuma radošā komanda strādāja 

Ciblā, filmēja vidusskolā un ciematā ar 

mērķi vairāk pastāstīt par finālisti Antru 

Toporkovu. 

Šogad Antra neuzvarēja savu klašu 

grupā. Iespējams, viktorīnā „Gudrs, vēl 

gudrāks” viņa varēs piedalīties arī 

turpmākajos gados.  

Apsveicam Antru Toporkovu, viņas 

ģimeni un pedagogus ar panākumiem!  

Paldies, ka tik skaisti pasaulē tiek 

nests Ciblas vārds! 

Raidījumu var noskatīties internetā, 

Latvijas sabiedrisko mediju mājaslapā 

(https://ltv.lsm.lv/lv/izklaide/gudrs-vel-

gudraks/). 

Latvijas simtgades svētki Līdumniekos 

Latvija – mūsu dzimtā zeme ir skaista 

un mīļa katrā gadalaikā. To rotā dabas 

skaistums, svētku tradīcijas, cilvēku 

darbs. Sagaidot Latvijas simtgadi, mēs, 

Līdumnieku pagasta iedzīvotāji, esam 

paveikuši daudz dažādu darbu un 

darbiņu katrs savās mājās, kā arī 

sabiedrības labā: piedalījušies talkās, 

rīkojuši dažādus pasākumus, radošās 

darbnīcas, nūjojot apmeklējuši daudzus 

novada dabas un kultūrvēstures 

objektus, sakārtojuši apkārtējo vidi. Un 

pasākumā „Tu, Tēvzeme, mums Dieva 

dota” mēs apkopojām visu paveikto, 

skatījāmies videoklipus, kuros viss 

padarītais bija uzskatāmi redzams.   

Pasākuma laikā Ināra Miezīte (skat. 

fotogrāfijā) dalījās atmiņās par savu 

vectēvu. Viņas saglabātās vectēva 

vēstules, piezīmes un fotogrāfijas apko-

pojām planšetē „Mazs gabaliņš no lielās 

dzimtenes mozaīkas” (maketēja Ēriks 

Pavlovs), kas ir vērtīgs novadpēt-

niecības materiāls par vēsturiskajiem 

notikumiem Līdumnieku pagasta teri-

torijā. Aicinājām arī pārējos pasākuma 

dalībniekus ieskatīties ģimenes relik-

vijās, lai mēs kopā, gabaliņu pa gaba-

liņam saliktu Līdumnieku vēsturisko 

notikumu mozaīku.  

Klausītājiem tika sniegts estētiskais 

baudījums, klausoties Sandras un Ināras 

lasīto dzeju, Valda, Justīnes, Sigitas un 

Egijas skanīgās dziesmas. Paldies vi-

siem, kas atrada laiku pabūt kopā 

Latvijas simtgades dienā. Paldies mūsu 

pagasta pārvaldes vadītājam Mierval-

dim Trukšānam un deputātei Rudītei 

Valterei par atsaucību un ieguldīto 

darbu. Paldies Ciblas uzņēmējai Ainai 

Zbarasčukai, kura interesanti pastāstīja 

par to, kā uzņēmējus svētku dienās 

sagaidīja Valsts prezidenta pilī. Paldies 

gribam pateikt arī Ciblas vidusskolas 

audzēknei Justīnei. Viņas zīmējumu 

izstādi „Kā savu dzimteni lai tēloju” 

varēja skatīt bibliotēkā jau no augusta. 

Viņa vienīgā piedalījās arī eseju 

konkursā „Tev, Latvija”, kuru nolasīja 

pasākuma laikā.  

Pasākumā piedalījās 31 dalībnieks. 

Materiālu sagatavoja  Līdumnieku bibliotēkas vadītāja Irēna Pavlova 

un Līdumnieku kultūras darba organizators Ēriks Pavlovs 

Ciblānieši — ar mīlestību Latvijai  
15. novembrī Ciblas Tautas namā notika pasākums 

„Manas mājas ir mana laime”.  

Tā pamatā – literāri muzikāla kompozīcija, ko vēl pērn 

izveidoja Ciblas vidusskolas pedagoģes Ināra Kuzņecova, 

Dzintra Toporkova un Terēzija Mizāne.  

Ciblas vidusskolas priekšnesumam pievienojās arī vietējās 

pirmsskolas izglītības iestādes bērni, kurus koncertam 

sagatavoja pedagoģe Inta Augustova.  

Tautas nama ļaužu pilnajā zālē valdīja patriotiska svētku 

noskaņa. Skanēja valsts himna, plīvoja sarkanbaltsarkanais 

karogs, un iespaidīgā literāri muzikālā kompozīcijā savu 

mīlestību Latvijai atklāja jaunākā ciblāniešu paaudze. 

Pasākumā piedalījās Ciblas novada domes un Ciblas 

pagasta pārvaldes vadītāji. 

Ciblas TN bija izveidota adīto cimdu izstāde, kurai gan 

savus adītos cimdus, gan mammu, vecmammu un draudzeņu 

adītos cimdus, iesniedza  Aina Puncule, Sarmīte Leščinska, 

Antoņina Beitāne, Sarmīte Streļča, Ēriks Tihovskis, Elīna 

Dēviķe, Marija Puisāne, Ineta Miklucāne, Inese Zvariča, 

Dagnija Sadovska, Zoja Policāne, Vilhelmīne Žogota, Anda 

Sprūža, Ivita Birnika, Ināra Miezīte, Sandra Beļavska, 

Astrīda Kozlovska. Bija cimdi, kas noadīti gan svētku 

nedēļā, gan tādi, kam vairāk kā 50 gadu. 

https://ltv.lsm.lv/lv/izklaide/gudrs-vel-gudraks/
https://ltv.lsm.lv/lv/izklaide/gudrs-vel-gudraks/
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Dagnija Piterāne,  

Ciblas vidusskolas skolotāja 

Viņas darba stāžs izglītības jomā – 55 

gadi. Dzimusi 1944. gadā pedagogu 

ģimenē. Dzīvo Ciblā. 1980. gadā ir 

beigusi Daugavpils Pedagoģisko 

institūtu, iegūstot vēstures un 

sabiedrības mācības skolotāja 

kvalifikāciju, 1996. g. – pamatskolas 

vācu valodas skolotāja kvalifikāciju. 

Ciblas vidusskolā viņa strādā kopš 

1980. gada, pirms tam – vairākās 

Ludzas rajona skolās.  

Erudīta, zinoša, radoša, mērķtiecīga, 

augsti profesionāla, atbildīga – tāda ir 

skolotāja Dagnija Piterāne. Skolēni 

viņas vadībā gūst labus rezultātus 

vēstures olimpiādēs un konkursos 

vietējā, reģiona un valsts mērogā.  

Dagnija Piterāne pievērš lielu 

uzmanību jauniešu patriotiskajai 

audzināšanai.  

Viņa piedalās arī Ciblas pagasta 

pasākumos. 

Latvijas valsts jubileja atzīmēta ar apbalvojumiem, koncertu un salūtu 

Pasākums turpinājās ar 

Pušmucovas pamatskolas 

audzēknes  Odrijas Mironovas 

izteiksmīgi deklamēto dzejoli 

„Vecmāmiņa man uzdāvināja”.  

 

Sekoja dziesma „Kāpēc man 

dziedāt svešu 

dziesmu” (R.Pauls/A. Krūklis), 

ko izpildīja solists        

Juris Ruciņš no Zvirgzdenes 

(muzikālais pavadījums: 

Svetlana Stukāne un  

Elīna Reinika). 

Sekoja godināšana nominācijā Mūža 

ieguldījums, kur bija izvirzītas trīs 

pretendentes: Antonina Jankovska, 

pensionēta pedagoģe, strādājusi un 

vadījusi Cirmas pamatskolu; Alla 

Ločmele, bijusī Pušmucovas 

pamatskolas direktore; Dagnija 

Piterāne, Ciblas vidusskolas skolotāja.  

Balvu – īpaši darinātu pulksteni, 150 

eiro un ziedus – saņēma Antonina 

Jankovska. Pārējām nominantēm tika 

pasniegti Pateicības raksti, 75 eiro 

naudas balva un ziedi. 

Pedagoģes bija ieradušies sveikt 

daudzi bijušie skolēni, kolēģi un 

radinieki.  

Pēc sveikšanas pateicības runu teica 

Antonina Jankovska. 

Alla Ločmele, bijusī Pušmucovas 

pamatskolas direktore 

Jau no bērnu dienām Alla daudz zina 

par skolu, jo māmiņa Ļubova Burbo 

strādāja par skolotāju. 1974. gadā Alla 

uzsāka darba gaitas Pušmucovas 8-gad. 

skolā. Pirmie pienākumi - pionieru 

darba vadīšana un sākumskolas bērnu 

mācīšana. No 1985. gada A. Ločmele ir 

direktores vietniece, no 1991. gada – 

Pušmucovas pamatskolas direktore. 

1998. gadā viņai piešķirta vispārizglīto-

jošās skolas direktora augstākā 

profesionālā kvalifikācija, kā eksperte 

viņa piedalījusies daudzu Latvijas skolu 

akreditācijās. Pušmucovas pamatskola 

lepojas ar savu direktori. Viņa ir 

saņēmusi daudzas valsts un pašvaldības 

institūciju atzinības. 

Allas Ločmeles skolas stāsts, 

beidzoties viņas darba gaitām skolā, 

nebeidzas. Arī viņas meita Solvita ir 

kļuvusi par skolotāju – māca angļu 

valodu Kārsavas vidusskolā. 

Antonina Jankovska,  

pensionēta pedagoģe 

48 pedagoga darba gadu garumā 

Jankovskas kundze četrām paaudzēm ir 

atdevusi bezgala daudz sirds siltuma, 

mīlestības, zināšanu.. Ne velti viņa tiek 

dēvēta par Cirmas Gaismas pils dvēseli! 

Jankovskas kundze ir dzimusi 1933. 

gadā Rēzeknes apriņķa Bērzgales 

pagastā. Mācījusies Cirmas pamatskolā, 

Rēzeknes Pedagoģiskajā skolā, 

Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā. 

Cirmas pamatskola Antoninai bija 

pirmā un vienīgā darba vieta kopš 1952. 

gada. 18 gadus viņa bija šīs skolas 

direktore. Viņa ir saņēmusi atzinības no 

valsts un pašvaldības institūcijām. Vēl 

tagad saņem apsveikumus svētkos no 

bijušajiem audzēkņiem. Sākoties 

Atmodai, Jankovskas kundze bija 

aktīva Latvijas Tautas frontes 

dalībniece. Vairākus sasaukumus bija 

Zvirgzdenes ciema padomes deputāte. 

Dzīvo Zvirgzdenes pagasta Laučos. 
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Deju „Trīs riņķīšus dundurs grieza” nominantiem veltīja 

jauniešu deju kolektīvs „Māra” (vadītāja Inese Mikaskina). 

(Turpinājums. Sākums 1., 3. lpp.) 

 

Godināšanai tika aicināti nominācijā 

Gada cilvēks izvirzītie pretendenti: 

Jānis Fedotovs, autobusa vadītājs no 

Zvirgzdenes pagasta; Ināra Miezīte, 

mājražotāja no Līdumnieku pagasta; 

Renāte Mikaskina, Ciblas vidusskolas 

skolotāja.  

Balvu – īpaši darinātu pulksteni, 75 

eiro un ziedus – saņēma Ināra Miezīte.  

Pārējiem nominantiem tika pasniegti 

Pateicības raksti, 50 eiro naudas balva 

un ziedi.  

Īsu uzrunu klātesošajiem veltīja 

galvenās balvas ieguvēja Ināra Miezīte.  

Ināra Miezīte, mājražotāja no 

Līdumnieku pagasta 

Kopā ar vīru Ināra Miezīte saimnieko 

Līdumnieku pagasta „Grunduļos”. Viņa 

ir profesionāla konditore, darbojas kā 

mājražotāja. Saimniecībā tiek gatavotas 

konfektes, tortes, pīrāgi un sieri. 

Tūristiem tiek demonstrēta konfekšu 

gatavošana. Ināra regulāri apmeklē 

kursus un seminārus. Ar savu 

produkciju piedalās tirdziņos. Ar savu 

darbu Ināra dara Līdumnieku pagastu, 

kā arī Ciblas novadu atpazīstamu gan 

Latgales reģionā, gan visā Latvijā. Ināra 

aktīvi iesaistās Līdumnieku pagasta 

sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Ir 

talantīga daiļrunātāja, iesaistās 

pasākumu scenāriju veidošanā. 

Tradicionālo Bērtuļdienas koncertu 

šogad Ināra papildināja ar skaistu 

literāro kompozīciju „Vasarai aizejot”, 

kā arī lasīja dzeju bibliotēkā rīkotajos 

pasākumos. 

Latvijas valsts jubileja atzīmēta ar apbalvojumiem, koncertu un salūtu 

Normunda Zuša dziesmu „Zeme laimīgā” izpildīja Marta 

Petrovska un Laura Sprudzāne no Blontiem.  

Jānis Fedotovs, autobusa vadītājs no 

Zvirgzdenes pagasta 

Zvirgzdenes pagasta „Tūjās” dzīvo 

cilvēks, kuru labi pazīst visā novadā. 

Jāni Fedotovu var uzskatīt par laimīgu 

cilvēku, jo viņš strādā darbu, ko ļoti 

mīl.  Jānis darba gaitas uzsāka kā 

smagās automašīnas vadītājs p.s. 

„Ludza” 1986. gadā. 1992. gadā viņam 

tika uzticēts autobuss, tas nozīmē – 

cilvēku pārvadāšana, kas nozīmē lielu 

atbildību. Viņš ir pirmais,  kuru no 

rītiem sveicina skolnieki un skolotāji, jo 

darba diena sākas agrā rīta stundā, 

sagatavojot autobusu maršrutam. Jānis 

vienmēr ir pacietīgs. To zina tikai Jānis, 

ko nozīmē vest pilnu autobusu ar 

skolēniem, kuri nevienu brīdi nevar  būt 

klusi. Cik daudzus gadus un daudzus 

kolektīvus Jānis ir vedis uz dažādiem 

kultūras pasākumiem un mērojis garus 

ceļus ekskursijās. Atsauksmes par 

šoferīti vienmēr bijušas pozitīvas! 

Renāte Mikaskina,  

Ciblas vidusskolas skolotāja 

Ciblas vidusskolā strādā kopš 2008. 

gada. Pamatskolu Renāte absolvēja 

Ciblas vidusskolā, no 2002. gada 

mācījās Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, 

studēja RTU un Daugavpils 

Universitātē, kā arī Malnavas koledžā. 

Skolotāja strādā gan ar bērniem, kam 

matemātika padodas ar grūtībām, gan ar 

tiem, kam gribas izmēģināt savus 

spēkus arī ārpus mācību grāmatā 

paredzētajām tēmām. Viņas skolēni 

piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, 

arī valsts mērogā. Viņa iesaista savus 

audzēkņus iesaista daudzos konkursos, 

un katrā no tiem valsts mērogā izskan 

Ciblas vārds. Vecāki pieteikumā raksta: 

“Šādi cilvēki nepieciešami mūsu 

novadam, valstij – darīt griboši, aktīvi. 

Skolotāja Renāte mūsu bērnus „izrauj” 

no ierastiem rāmīšiem, ļaujot skatīties 

daudz dziļāk un plašāk.” 
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(Turpinājums. Sākums 1., 3., 4. lpp.) 
 

Nominācijā Gada jaunietis bija 

izvirzīti 3 pretendenti: Viktorija 

Leščinska, Ciblas vidusskolas 12. kl. 

audzēkne; Linards Sadovskis, Ciblas 

vidusskolas 12. kl. audzēknis; Arvis 

Šmats, Ciblas vidusskolas absolvents, 

RTU students.  

Balvu – īpaši darinātu pulksteni, 75 

eiro un ziedus – saņēma Arvis Šmats.  

Pārējiem nominantiem piešķirti 

Pateicības raksti, 50 eiro naudas balva 

un ziedi.  

Uz pasākumu nebija ieradusies 

Viktorija Leščinska, kam apbalvojums 

tika pasniegts pēc svētkiem. 

Latvijas valsts jubileja atzīmēta ar apbalvojumiem, koncertu un salūtu 

Muzikāls 

veltījums 

nominācijas 

“Gada jaunietis” 

pretendentiem — 

no Pušmucovas 

jauniešiem. 

Popgrupa „Hei-

jā” nodziedāja 

Renāra Kaupera 

„Mana dziesma”.  Aurēlija Aleksa Puļa uz saksofona 

izpildīja skaistu melodiju.  

Arvis Šmats, Ciblas vidusskolas 

absolvents, RTU students 

Konkursā tika iesniegti divi 

pieteikumi, lai balva tiktu piešķirta 

Arvim Šmatam.  

Viņš ir dzimis 1999. gadā, dzīvo 

Pušmucovas pagasta Nūraugos. Šogad 

Arvis Šmats ar izcilību absolvēja Ciblas 

vidusskolu (vid.atzīme – 9,94)”un sāka 

studēt datorzinības Rīgas Tehniskajā 

universitātē. Arvis ar labiem 

panākumiem ir piedalījies mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos, 

skatēs un sacensībās. Izlaidumā viņš 

saņēma Ministru prezidenta Atzinības 

rakstu (tiek pasniegts labākajiem 

absolventiem visos Latvijas novados), 

kā arī īpašu stipendiju valsts mēroga 

projektā „Simtgades loterija”.  

Pieteikumos atzīmētas gan Arvja 

spožās sekmes mācībās, gan viņa 

vaļasprieks sports, kā arī strādīgums: 

“Jau no mazotnes Arvis ģimenē radis 

pie darba ar apziņu, ka laukos piemājas 

saimniecībā jāstrādā diendienā.” 

Linards Sadovskis, Ciblas 

vidusskolas 12. kl. audzēknis 

Linards ir ciblānietis. Viņš dzimis 

2000. gadā. Linards ir uzrādījis tikai 

labas un teicamas sekmes mācībās. 

11.klasi beidzot, vidējā atzīme bija 9, 

viņš ir piedalījies un ieguvis godalgotas 

vietas daudzās mācību priekšmetu 

olimpiādēs, visaugstākais sasniegums – 

iegūtā 3. vieta valsts krievu valodas 

olimpiādē. Labus rezultātus Linards 

uzrāda arī ārpusstundu darbā, 

piedaloties valsts mēroga konkursos. Ar 

saviem sasniegumiem Linards ir 

veicinājis Ciblas novada atpazīstamību 

Latgales reģiona un valsts mērogā. 

Linards darbojas Ciblas vidusskolas 

skolēnu pašpārvaldē, aktīvi līdzdarbojas 

skolas pasākumu organizēšanā.  

Jau vairākus gadus viņš veic 

brīvprātīgo darbu Ciblas vidusskolas 

muzejā – palīdz vadīt ekskursijas, 

digitalizē materiālus, veido 

prezentācijas, fotografē. Viņš strādā pie 

skolas gadagrāmatas izveides.  

Viktorija Leščinska, Ciblas 

vidusskolas 12. kl. audzēkne 

Viktorija Ciblas vidusskolā mācās 

kopš 1. klases, lai gan dzīvo Ludzā. 

Viņai ir labas un teicamas sekmes (pērn 

vidējā atzīme – 8,06), viņa piedalījusies 

filozofijas olimpiādē arī valsts līmenī. 

Bijusi aktīva ārpusstundu darbā. 

Viktorija ir Ciblas vidusskolas skolēnu 

pašpārvaldes priekšsēdētāja. Ir 

iniciatīvas pilna, radoša un darbīga. 

Organizē un vada skolas pasākumus. 

Jau 9 gadus aktīvi darbojas 

Jaunsardzē, viņa ir vienības instruktora 

palīgs. piedalās mācību nometnēs, kur 

ir nodaļas/grupas komandiere,  4 gadus 

darbojas Jaunsardzes pašpārvaldē. Ir 

saņēmusi pateicības rakstus no 

Aizsardzības ministrijas un Latgales 

plānošanas reģiona.  

Vairākus gadus Viktorija dejoja 

Ciblas TN deju kopā „EversS”. Aktīvi 

darbojas pašvaldības Jauniešu centrā. 

Brīvajā laikā aizraujas ar rokdarbiem 

un floristiku.  
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centralizētajiem ūdensapgādes un centralizētajiem 

kanalizācijas tīkliem un kuras ir saistītas ar pieslēguma 

nodrošināšanai nepieciešamajiem projektēšanas un 

būvniecības darbiem; 

7.6.Ūdensvada vai kanalizācijas tīklu apkalpošanas 

robežu akts – pakalpojuma sniedzēja un pakalpojuma 

lietotāja vai pakalpojuma lietotāja un blakusklienta 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); 

7.7.Verifikācija – komercuzskaites mēraparāta atbilstības 

pārbaude normatīvo aktu prasībām; 

7.8.Sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi – 

pakalpojumi ūdens ieguvē, uzkrāšanā un sagatavošanā 

lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensvada tīklā, 

pakalpojumi ūdens piegādē no padeves vietas centralizētajā 

ūdensvada tīklā līdz piederības robežai, kā arī notekūdeņu 

savākšanā centralizētajās kanalizācijas sistēmās no piederības 

robežas un novadīšanā līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, 

notekūdeņu attīrīšanā un novadīšanā vidē, tajā skaitā 

virszemes ūdensobjektos, izņemot notekūdeņu savākšanu 

lietus kanalizācijas sistēmās. 

 

III. Kārtība, kādā ūdensapgādes tīkli un kanalizācijas 

tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai 

ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas 

sistēmai 

8. Kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli un kanalizācijas tīkli un 

būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai 

un centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie Ministru 

kabineta noteikumi un šie noteikumi. 

9. Lai saņemtu tehniskos noteikumus, nekustamā īpašuma 

īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniedzējam: 

9.1. aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas 

pieprasījumu; 

9.2. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu apliecinošu 

dokumentu kopijas; 

9.3. datus par paredzamo ūdens patēriņu un novadāmo 

notekūdeņu daudzumu, ja centralizētajai kanalizācijas vai 

ūdensapgādes sistēmai tiek pieslēgtas rūpnieciskās vai 

ražošanas ēkas. 

I. 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.decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību; 

1.5.administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu. 

2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām 

personām, kuras atrodas vai darbojas Ciblas novada  

administratīvajā teritorijā, neatkarīgi no to pakļautības, 

īpašuma formas, un kuri ir ūdensvada vai kanalizācijas tīklu 

lietotāji. 

3. 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 ūdenssaimniecības 

pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Ciblas novadā un 

nodrošinātu dabas resursu racionālu izmantošanu. 

4. Šie noteikumi neattiecas uz lietus ūdeņu apsaimniekošanu 

Ciblas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

5. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu likuma un saistīto normatīvo aktu izpratnē. 

6. Pārējo prasību un nosacījumu izpilde, kas nav iekļauti šajos 

noteikumos, regulē attiecīgie Latvijas Republikas un Eiropas 

Savienības normatīvie akti un likumi. 

 

II. Lietoto terminu skaidrojums 

7. Noteikumos ir lietoti šādi termini: 

7.1.Pakalpojumu sniedzējs – pašvaldības pilnvarota 

persona, kas sniedz noteikta veida ūdenssaimniecības 

pakalpojumus pakalpojumu sniegšanas teritorijā. 

Pakalpojumu lietotājs – nekustamā īpašuma īpašnieks 

(dzīvokļu īpašumu mājā – visi dzīvokļu īpašnieki) vai 

valdītājs, kurš saņem noteikta veida ūdenssaimniecības 

pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu pakalpojuma līgumu; 

7.2.Pagaidu ūdensvada un kanalizācijas tīkli – 

inženiertīkli, kuri īslaicīgi izbūvēti celtniecības vai citām 

pagaidu vajadzībām; 

7.3.Pieslēguma vieta ūdensvadam – pakalpojuma 

sniedzēja tehniskajos noteikumos norādītā pieslēguma vieta 

centralizētajam ūdensvadam; 

7.4.Pieslēguma vieta kanalizācijas vadam – pakalpojuma 

sniedzēja tehniskajos noteikumos norādītā pieslēguma vieta 

centralizētajam kanalizācijas vadam; 

7.5.Pievienošanās izmaksas – visas izmaksas, kas var 

rasties pakalpojuma lietotājam sakarā ar pieslēgumu 

Saistošie noteikumi Nr.3  

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ciblas novadā” 

APSTIPRINĀTI ar Ciblas novada domes  

2018.gada 25. aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 10.§) 

un precizējumiem, kas veikti ar 2018. gada 28. jūnija sēdes 

lēmumu (protokols Nr.6., 7.§.)  

Izdoti saskaņā ar  

likuma “Par pašvaldībām”43.panta pirmās daļas 

11.punktu un trešo daļu,  

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.p. ceturto daļu 

un Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu 

Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas 

sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu. 
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10. Ja pieprasījumā norādītā informācija ir nepilnīga vai visi 

nepieciešamie dokumenti nav saņemti, pakalpojuma sniedzējs 

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 

pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis visu nepieciešamo 

informāciju. Tehniskie noteikumi tiek izsniegti 30 kalendāro 

dienu laikā no to pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja tehnisko 

noteikumu sagatavošanai ir nepieciešams ilgāks laika posms, 

par tehnisko noteikumu izsniegšanas termiņu 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs rakstiski informē 

pieprasījuma iesniedzēju. 

11. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 1 (viens) gads 

no to izsniegšanas dienas. Ja tehnisko noteikumu derīguma 

termiņā nav izpildīti tehnisko noteikumu nosacījumi un 

prasības, pakalpojumu sniedzējs, pēc nekustamā īpašuma 

īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma, tehniskos 

noteikumus izsniedz atkārtoti, veicot tajos nepieciešamās 

izmaiņas, vai pagarina tehnisko noteikumu derīguma termiņu. 

12. Tehnisko noteikumu sagatavošanu un izsniegšanu 

pakalpojumu sniedzējs veic bez maksas. 

13. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, 

pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu saistības par 

pakalpojuma sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības 

pakalpojumiem, pakalpojuma sniedzējs var atteikt izsniegt 

tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību 

nokārtošanai. 

14. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām ir obligāta zemes 

gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja pieguļošajā ielā 

atrodas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, un 

pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija noteikta 

kā apbūves teritorija, kurā ir ierīkojamas centralizētās 

ūdensapgādes kanalizācijas sistēma. 

15. Ja nepieciešams augstāks spiediens par normatīvos 

paredzēto, pakalpojuma lietotājam par saviem līdzekļiem ir 

atļauts ierīkot vietējās ūdens spiediena paaugstināšanas 

iekārtas, saskaņojot to ar pakalpojuma sniedzēju. 

16. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu 

centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu 

izvietojuma dēļ, tad pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs atļaut 

nekustamā īpašuma īpašniekam kā blakuslietotājam pievadu 

pievienot pie cita pakalpojuma 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 pakalpojuma lietotāju, un šāda 

pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojuma saņemšanu citiem pakalpojuma lietotājiem. 

Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotam tīklu apkalpošanas robežu 

aktam un noslēgtam līgumam starp blakuslietotāju un 

pakalpojuma lietotāju. Pakalpojuma lietotāja un 

blakuslietotāja noslēgtā līguma viena kopija iesniedzama 

pakalpojuma sniedzējam.  

17. Pakalpojuma lietotājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar 

pakalpojuma sniedzēju pārtraukt ūdens piegādi un 

notekūdeņu novadīšanu blakuslietotājam. 

18. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve veicama saskaņā 

ar attiecīgo būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu 

prasībām. 

19. Izbūvējot pieslēgumu ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīkliem, pakalpojuma lietotājs sedz visas pievienošanās 

izmaksas. 

20. Par īpašuma pieslēgšanu centralizētajiem 

ūdenssaimniecības tīkliem pakalpojuma sniedzējs sastāda 

aktu par pieslēguma izveidi pēc tam, kad ir apsekots 

konkrētais īpašums un pārbaudīti veiktie darbi un to atbilstība 

tehniskajiem noteikumiem, kuru paraksta pakalpojuma 

sniedzējs un nekustamā īpašuma īpašnieks. 

21. Pēc ūdensvada ievada un/vai kanalizācijas izvada izbūves 

pabeigšanas pārbaudes pakalpojuma sniedzējs iesniedz 

nekustamā īpašuma īpašniekam aktu par komercuzskaites 

mēraparāta mezgla noplombēšanu. 

22. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz 

centralizētajam kanalizācijas tīklam, nekustamā īpašuma 

īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir likvidēt viņa 

īpašumā esošās būves un sistēmas, kuras tika izmantotas 

nekustamajā īpašumā radīto komunālo notekūdeņu uzkrāšanai 

un var radīt kaitējumu videi. 

23. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu 

izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā, pakalpojuma 

sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt pakalpojuma sniedzēja 

noteiktajā vietā ūdensvada ievada tuvumā. 

24. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, 

pakalpojuma sniedzējs uzstāda verificētu komercuzskaites 

mēraparātu, kas ir pakalpojuma sniedzēja īpašums. 

25. Pakalpojuma lietotājam noteiktajās atbildības robežās ir 

jāsagatavo komercuzskaites mēraparāta mezgli un armatūra 

darbam ziemas apstākļos. 

26. Pieslēdzot objektu pie centralizētajiem ūdenssaimniecības 

pakalpojumiem, Pakalpojuma sniedzējs ar nekustamā 

īpašuma īpašnieku paraksta tīklu apkalpošanas robežu aktu, ar 

kuru nosaka: 

      26.1. ūdensvada tīklu atbildības robežu; 

      26.2.jauniem objektiem pienākumu izbūvēt 

komercuzskaites mēraparāta mezglu, kuru nodrošina 

nekustamā īpašuma īpašnieks atbilstoši pakalpojuma 

sniedzēja izvirzītajām prasībām; 

      26.3.esošiem objektiem ūdensvada ievada pievienošanas 

vietu pakalpojuma sniedzēja maģistrālajam tīklam vai 

īpašuma robežu; 

      26.4.kanalizācijas tīklu atbildības robežu kā objekta 

notekūdeņu izvada pirmo skataku pakalpojuma sniedzēja 

kanalizācijas tīklā vai īpašuma robežu, vai komercuzskaites 

mēraparāta mezglu, kura izbūvi veic nekustamā īpašuma 

īpašnieks atbilstoši pakalpojuma sniedzēja izvirzītajām 

prasībām.  

27. Pakalpojuma saņēmējam teritorijā, kas noteikta ar tīklu 

apkalpošanas robežu aktu, jāuzrauga ūdensvada pievada 

aizbīdņi un aizbīdņa kapes, ūdensvada un kanalizācijas 

ietaises (caurules, ūdens patēriņa skaitītāji, lūkas, skatakas, 

režģi, norādījuma plāksnītes u.c.), nepieļaujot to bojāšanu, 

Saistošie noteikumi Nr.3  

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ciblas novadā” 



 

8. lappuse Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums  Nr. 18 (146)  2018. g. 30. novembrī 

minētās infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par 

sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un to 

maksai ir jābūt noteiktai attiecīgajā līgumā, ja tāda ir 

paredzēta. 

38. Avārijas gadījumā pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs 

jebkurā diennakts laikā avārijas novēršanai vai tās seku 

likvidēšanai brīvi piekļūt centralizētajai ūdensapgādes vai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kas atrodas citu 

juridisko vai fizisko personu nekustamā īpašuma teritorijā, 

vai, vismaz divas nedēļas iepriekš rakstveidā brīdinot 

nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju, veikt attiecīgās 

sistēmas tehnisko apkalpošanu un remontu. 

39. Pakalpojuma lietotājam jānodrošina netraucēta pieeja 

komercuzskaites mēraparāta mezglam, lai pakalpojuma 

sniedzējs varētu veikt tehniski nepieciešamās darbības ar 

komercuzskaites mēraparātu. 

40. Pakalpojuma lietotājs ir atbildīgs par īpašumā esošo 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu tehnisko apkopi un to 

darbības nodrošināšanu līdz robežaktā norādītajai vietai. 

Pakalpojuma lietotājs ir atbildīgs par īpašumā esošajiem 

ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumiem un jebkura 

lokāla tīklu avārija jālikvidē par saviem līdzekļiem attiecīgo 

normatīvo aktu noteiktā laikā. 

41. Vietas, kur atrodas pakalpojuma sniedzēja ūdensvada un 

kanalizācijas tīkli, jābūt iespējai brīvi piebraukt speciālajai 

tehnikai un mehānismiem, lai varētu likvidēt avāriju vai veikt 

tīklu apkopes profilaktiskos darbus. 

42. Nepiederošām personām aizliegts veikt jebkādus darbus 

ūdensvada un kanalizācijas tīklos. 

43. Pēc saskaņošanas ar pakalpojuma lietotāju, pakalpojuma 

sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā laikā 

apsekot pakalpojuma lietotāja nekustamo īpašumu, lai 

pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju 

ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas 

noteikumiem. 

44. Gadījumā, ja pakalpojuma sniedzējs konstatē centralizētās 

ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas 

ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties 

atslēgt pakalpojuma lietotāja ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas. 

45. Pakalpojuma sniedzējam un pakalpojuma lietotājam 

jāglabā visa tehniskā dokumentācija par viņam piederošajā 

vai valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā esošajiem 

ūdensapgādes tīkliem vai kanalizācijas tīkliem un būvēm. 

 

V. Prasības notekūdeņu novadīšanai  

centralizētajā kanalizācijas sistēmā 

46. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt 

notekūdeņus: 

     46.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas 

būvēm un neietekmē būvju funkcijas, kā arī to ekspluatācijas 

termiņu; 

     46.2.kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt 

pakalpojuma sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, 

ievērojot pakalpojuma sniedzējam izsniegtās piesārņojošās 

darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, 

appludināšanu un aizsalšanu, kā arī jāattīra no atkritumiem, 

ledus un sniega skataku vāki. Jāseko, lai uzstādītās plombas 

netiktu noņemtas vai bojātas, jānodrošina virszemes ūdeņu 

novadīšana no skatakām. Pakalpojuma saņēmējs nedrīkst 

aizliegt izvietot uz ēku sienām vai žogiem plāksnītes ar norādi 

par hidrantu, armatūras un skataku atrašanās vietu. 

28. Pakalpojuma lietotāja pienākums ir uzturēt darba kārtībā 

tā īpašumā vai valdījumā esošo ūdenssaimniecības 

infrastruktūru par saviem līdzekļiem, nodrošinot to drošu 

ekspluatāciju. 

29. Ja pakalpojuma lietotājs savām vajadzībām izmanto 

vietējos ūdens avotus (artēziskos urbumus), šiem ūdensvada 

tīkliem jābūt atvienotiem (ar gaisa spraugu) no 

centralizētajiem ūdensvada tīkliem un par šo faktu tiek 

sastādīts akts starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma 

lietotāju. 

30. Jebkāda saimnieciskā darbība vai būvdarbi Latvijas 

Republikas normatīvos noteiktajās ūdenssaimniecības 

komunikāciju aizsargjoslās var tikt veikti tikai un vienīgi ar 

pakalpojuma sniedzēja un ūdenssaimniecības komunikāciju 

īpašnieka rakstisku atļauju atbilstoši pakalpojuma sniedzēja 

izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

31. Pakalpojuma lietotājs pēc ūdensvada ievada vai 

kanalizācijas izvada būvniecības pabeigšanas ir atbildīgs par 

uzbūvētā ūdensvada ievada un kanalizācijas izvada 

uzturēšanu, apkalpošanu un to darbības nodrošināšanu. 

32. Aizliegts izmantot ūdensvada ievadu vai kanalizācijas 

izvadu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma 

saņemšanai līdz līguma noslēgšanai ar pakalpojuma 

sniedzēju. 

33. Ierīkojot pagaidu ūdensvada tīklus, uz tiem nepieciešams 

uzstādīt komercuzskaites mēraparātu. 

 

IV. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 

ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības 

34. Pakalpojuma sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā 

esošo ūdenssaimniecības sistēmu ekspluatē un remontē 

pakalpojuma sniedzējs. 

35. Pakalpojuma sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir: 

   35.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli; 

   35.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, 

ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi; 

   35.3. maģistrālie un sadalošie pašteces kanalizācijas tīkli, 

kanalizācijas spiedvadi; 

   35.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu 

stacijas; 

   35.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes 

un kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas, 

cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes; 

   35.6. komercuzskaites mēraparāti. 

36. Pakalpojuma sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada 

un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras nav pakalpojumu 

sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas 

pakalpojuma sniegšanai un noteiktas pakalpojuma lietotāja un 

pakalpojuma sniedzēja noslēgtā līgumā vai līgumā par 

sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību.  

37. Pakalpojumi, kas saistīti ar šo noteikumu 36.punktā 
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kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus; 

    46.3. kuru temperatūra nepārsniedz +40o C, un vides pH ir 

robežās no 6,5 līdz 9; 

     46.4.kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas 

nepārsniedz noteikumu Pielikumā Nr.1 noteiktās maksimāli 

pieļaujamās koncentrācijas. 

47. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt 

notekūdeņus, kuri satur: 

47.1.vielas, kuras atzītas par videi īpaši bīstamām un kuru 

emisiju un noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos 

aktos noteiktajam laikam; 

47.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida 

vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos 

centralizētajā kanalizācijas sistēmā; 

47.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās 

vielas (SVAV); 

47.4.skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka 

veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, 

sēroglekļa u.c.) izdalīšanos; 

47.5.radioaktīvas vielas; 

47.6.cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis un 

grunti, personīgās higiēnas priekšmetus un citas vielas, kas 

var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai 

cauruļvadu) aizsērēšanu; 

47.7.eļļas un taukus daudzumos, kuri var veicināt tīklu 

aizsērēšanu; 

47.8. pārtikas un ražošanas atkritumus, nesasmalcinātā 

veidā; 

47.9.naftas produktus, koncentrētus šķīdumus, krāsvielu 

šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, mucas u.tml. 

48. Ja pakalpojuma lietotāja novadāmo notekūdeņu 

piesārņojums pārsniedz Pielikumā Nr.1 norādītās maksimāli 

pieļaujamās koncentrācijas, tad pakalpojuma lietotāja 

notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā 

kanalizācijas sistēmā jābūt attīrītiem lokālās attīrīšanas 

iekārtās, tādā pakāpē, kas nepārsniedz piesārņojošo vielu 

maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas 

Pielikumā Nr.1. 

49. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, 

pakalpojuma sniedzējs var atļaut pakalpojuma lietotājam 

novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez 

iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja 

maksimāli pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma 

koncentrācijas un papildu maksa noteikta pakalpojuma 

līgumā un ja piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu 

gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 

50. Pakalpojuma lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot 

pakalpojuma sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma 

rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju 

gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā 

ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā. 

51. Gadījumos, ja noteikumu 47.punktā minētais 

piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos 

centralizētajā kanalizācijas sistēmā, un to pieņemšanas 

nosacījumi nav noteikti pakalpojuma līgumā ar pakalpojuma 

sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā 

kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

darbības traucējumus, tad pakalpojuma sniedzējam ir tiesības 

pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma. 

52. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības veikt paraugu 

noņemšanu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

apsekošanu pakalpojuma lietotāja nekustamajā īpašumā, ja 

tiek konstatēts pakalpojuma sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos paaugstināts 

notekūdeņu piesārņojums. Pakalpojuma lietotājam nav tiesību 

aizliegt paraugu noņemšanu. 

53. Bez saskaņošanas ar pakalpojuma sniedzēju aizliegts 

centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadīt sadzīves 

kanalizācijas notekūdeņus no asenizācijas cisternas, izmest 

atkritumus, novadīt virszemes noteces ūdeņus un 

gruntsūdeņus. 

54. Atklājot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

bojājumus, lokālās tīklu avārijas pakalpojumu lietotājam par 

to nekavējoties jāziņo pakalpojuma sniedzējam un iespēju 

robežās jāiezīmē bojātā vieta. 

 

VI. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmu aizsardzībai 

55.Ir aizliegts: 

       55.1.novietot automašīnas un cita veida transporta 

tehniku vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām 

hidrantu akām; 

       55.2. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un 

centralizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus; 

       55.3. veikt ūdensapgādes aizbīdņu patvaļīgu atvēršanu 

vai aizvēršanu; 

       55.4. patvaļīgi atjaunot ūdenssaimniecības pakalpojuma 

lietošanu, ja pakalpojuma sniedzējs ir pārtraucis 

ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā; 

      55.5. pirms komercuzskaites mēraparāta mezgla izveidot 

iekšējās ūdensapgādes tīkla pieslēgumus; 

     55.6. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu 

informatīvās plāksnītes; 

     55.7.patvaļīgi pieslēgt savu īpašumu centralizētajai 

ūdenssaimniecības infrastruktūrai un nesankcionēti saņemt 

pakalpojumu. 

56. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 

nedrīkst ierobežot plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku 

izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem. 

57. Aizliegts atstāt atvērtas skataku lūkas, izņemot lokālo 

avārijas situāciju novēršanu vai remontdarbu laikā. Avārijas 

seku novēršanas vai remontdarbu laikā jāveic nepieciešamie 

darba aizsardzības pasākumi, uzstādot apzīmējumus un 

norobežojot teritoriju ap atvērto lūku. 

58. Fiziskām un juridiskām personām, kas sabojājušas 

ūdensvada un kanalizācijas tīklus un būves, nekavējoties 

jāziņo par to pakalpojuma sniedzējam, bojājumi jānovērš par 

saviem līdzekļiem pakalpojuma sniedzēja tehniskajā 

uzraudzībā. 

 

VII. Brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un 

aizsardzības prasības 
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sniedzēja noteiktās ziņas un pievienojot: 

 67.1.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.); 

 67.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu; 

 67.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu 

īpašnieku kopības lēmumu par pakalpojuma līguma slēgšanu; 

 67.4. ja pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota fiziska 

persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, 

kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt 

pakalpojuma līgumu; 

 67.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par 

vietējo ūdens ieguves vietu un/vai notekūdeņu decentralizēto 

savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas 

ir; 

 67.6. 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. 

68. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams 

pakalpojuma līguma noslēgšanai, apsekot pakalpojuma 

lietotāja iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklus, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, 

atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir pietiekama pakalpojuma 

līguma noslēgšanai. 

69. Pakalpojuma līguma slēdzējs pirms pakalpojuma līguma 

noslēgšanas informē pakalpojuma 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. 

70. 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 pakalpojuma 

sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto 

komercuzskaites mēraparāta rādījumu. 

71. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības 

pakalpojuma sniegšanu pakalpojuma līguma slēdzējam pirms 

pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet 

ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, skaitot no brīža, kad starp 

pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma līguma slēdzēju ir 

panākta vienošanās par saņemtā pakalpojuma samaksas 

nosacījumiem. 

72. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma 

līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot pakalpojuma līguma 

slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja pakalpojuma līguma 

59. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības 

pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā īpašumā, 

pakalpojuma lietotājam ir jānoslēdz pakalpojuma līgums ar 

pakalpojuma sniedzēju. Šāds līgums jāslēdz brīvkrānam 

pieguļošajā teritorijā izvietoto dzīvojamo māju īpašniekiem 

vai tiesiskajiem valdītājiem ar nosacījumu, ja tie lieto ūdeni 

no brīvkrāna un tiem nav savu individuālo dzeramā ūdens 

ieguves avotu (piemēram, grodu aku, spiču). Ja minēto 

dzīvojamo māju īpašnieki vai tiesiskie valdītāji nenoslēdz 

līgumu ar pakalpojuma sniedzēju par brīvkrāna izmantošanu, 

tas ir tiesīgs to likvidēt. 

60. Par brīvkrāna bojājumu pakalpojuma lietotājam ir 

pienākums ziņot pakalpojuma sniedzējam. 

61. Par pakalpojuma sniedzēja īpašumā esošo brīvkrānu 

uzturēšanu, tehnisko un higiēnas normu ievērošanu, 

atbilstības prasībām monitoringu un kontroli atbild 

pakalpojuma sniedzējs attiecīgajos normatīvajos aktos 

noteiktajos termiņos. 

62. Ūdens brīvkrānu tuvumā ir aizliegts mazgāt veļu, 

automašīnas, traukus, mājdzīvniekus vai veikt citas darbības, 

kas ir pretrunā ar sanitārajām normām. 

63. Par brīvkrānu bojājumu pakalpojuma lietotājam ir 

pienākums ziņot pakalpojuma sniedzējam. 

64. Brīvkrāniem aizliegts pievienot šļūtenes un caurules. 

 

VIII. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā 

ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un 

izbeigšanas kārtība 

65. Lai nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 

kļūtu par pakalpojuma sniedzēja pakalpojuma lietotāju, 

nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam 

jānoslēdz līgums par centralizēto ūdensvada un kanalizācijas 

tīklu lietošanu. 

66. Pakalpojuma līgumu ar pakalpojuma sniedzēju slēdz: 

66.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs; 

66.2. 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; 

66.3.dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu 

īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai 

kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots 

citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās 

lietvedības ietvaros; 

 66.4.nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki vai 

kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots 

citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu; 

 66.5.persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un 

izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus 

būvniecības laikā. 

67. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, pakalpojuma līguma 

slēdzējs iesniedz pakalpojuma sniedzējam iesniegumu, 

norādot līguma slēgšanai nepieciešamās pakalpojuma 
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slēdzējs: 

 72.1. 1 (viena) mēneša laikā no pakalpojuma sniedzēja 

pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un 

informāciju atbilstoši prasībām; 

 72.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu 

sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi; 

 72.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai 

kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas 

prasībām. 

73. Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras 

pārtraukšanas gadījumā pakalpojuma sniedzējs nosūtītajā 

rakstveida paziņojumā norāda datumu un laiku, kādā tiks 

pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpojuma 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 pakalpojuma sniedzēja 

rakstveida paziņojumā norādīto bankas kontu. 

74. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša 

laikā no visu dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš tiek 

skaitīts no dienas, kad pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis no 

pakalpojuma līguma slēdzēja visus nepieciešamos 

dokumentus pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras 

pabeigšanai. 

75. Pakalpojuma līgumā papildus citos normatīvajos aktos 

noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi: 

 75.1. informācija par līdzējiem; 

 75.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un 

izmantošanas mērķis; 

 75.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts; 

 75.4. pakalpojuma līguma un pakalpojuma sniegšanas 

sākuma datums (ja tie nesakrīt); 

 75.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-

iem; 

 75.6. pakalpojumu uzskaites kārtība; 

 75.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti. 

76. Iebildumi par pakalpojuma sniedzēja izrakstīto rēķinu 

pakalpojuma lietotājam jāiesniedz rakstiskā veidā 10 (desmit) 

darba dienu laikā. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina 

samaksas pilnā apmērā pakalpojuma līgumā noteiktajā 

termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā pakalpojuma 

sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo 

norēķinu periodu. 

77. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei 

pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt pakalpojuma 

lietotāja īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas un to darbību. Pakalpojuma sniedzējs 

par to informē pakalpojuma lietotāju, kurš nav tiesīgs aizliegt 

pakalpojuma sniedzējam veikt inženierkomunikāciju 

pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti 

pārkāpumi pakalpojuma līguma noteikumos, pakalpojuma 

sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz 

brīdim, kad pakalpojuma lietotājs ir novērsis konstatētos 

pārkāpumus vai vienojoties ar pakalpojuma sniedzēju par 

pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem. 

78. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs veikt pakalpojumu 

lietotāja iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos 

komercuzskaites mēraparāta rādījumus. Ja tiek konstatēta 

neatbilstība pakalpojuma lietotāja iesniegtajiem datiem, 

pakalpojuma sniedzējs veic pārrēķinu, un pakalpojuma 

lietotājs veic samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem. 

79. Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības 

pakalpojumiem, ko tā saņem no pakalpojuma sniedzēja tās 

īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī 

persona vēlas ar pakalpojuma 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 pakalpojuma 

sniedzēju vienošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību. 

80. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei 

pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, 

rakstiski paziņojot par to pakalpojuma lietotājam. 

Pakalpojuma lietotājs nav tiesīgs traucēt pakalpojuma 

sniedzējam veikt kontrolmērījumus.  

81. Pakalpojuma 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 pakalpojuma sniedzējs un 

pakalpojuma lietotājs vienojas par patērētā ūdens daudzuma 

uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus 

pakalpojuma līgumā, ja tas nepieciešams. 

82. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība: 

   82.1. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm par to 

rakstiski vienojoties; 

   82.2. normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza 

pakalpojuma līguma noteikumus, pakalpojuma līguma 

noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav 

pretrunā ar normatīvā akta regulējumu; 

   82.3. gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina 

pakalpojuma līgumā iekļauto tīklu apkalpošanas robežu aktu, 

pakalpojuma sniedzējs sagatavo aktuālo tīklu apkalpošanas 

robežu aktu un tā oriģināleksemplāru nosūta pakalpojuma 

lietotājam. Aktuālais tīklu apkalpošanas robežu akts stājas 

spēkā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas 

pakalpojuma lietotājam. 

83. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība: 

83.1. pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad: 

83.1.1. puses pakalpojuma līgumu izbeidz savstarpēji 

vienojoties; 

83.1.2. pakalpojuma līgums, 30 (trīsdesmit) kalendāro 

dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc 

pakalpojuma lietotāja pieprasījuma; 

83.1.3. pakalpojuma līguma noteikumos paredzētajā 

kārtībā izbeidz pakalpojuma sniedzējs; 

83.1.4. beidzas pakalpojuma līguma termiņš; 

83.1.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais 

īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā īpašuma 

atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna pakalpojuma 

līguma noslēgšanu. 
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 90.4. decentralizētās kanalizācijas uzskaites veikšanai līdz 

kārtējā gada 1.februārim jānodod informācija (atskaite) 

pašvaldībai par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto 

notekūdeņu un nosēdumu apjomu. 

91. Notekūdeņu kvalitātei decentralizētajās kanalizācijas 

sistēmās jāatbilst sadzīves notekūdeņiem izvirzītajām 

prasībām, kas ir noteiktas šo noteikumu V. nodaļā. 

92. Decentralizēto pakalpojumu sniedzējam ir tiesības 

atteikties izvest kanalizācijas notekūdeņus, ja: 

 92.1. tie neatbilst sadzīves notekūdeņu prasībām; 

 92.2. tie satur mehāniskus piemaisījumus lielākus par 50 

mm, par ko ūdenssaimniecības decentralizēto pakalpojumu 

sniedzējam ir tiesības uzlikt par pienākumu pakalpojuma 

lietotājam iztīrīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu no 

mehāniskajiem piemaisījumiem par saviem līdzekļiem un 

pašu spēkiem. 

93. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs organizē 

reģistra izveidi par pašvaldības administratīvajā teritorijā 

esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām (turpmāk 

– reģistrs). Reģistrs tiek izveidots un uzturēts elektroniskā 

formātā, un tajā tiek norādīta šāda informācija: 

 93.1. decentralizētās kanalizācijas sistēmas atrašanās vietas 

adrese; 

 93.2. informācija par decentralizētās kanalizācijas sistēmas 

īpašnieku; 

 93.3. decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu. 

94. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs pēc šo 

noteikumu stāšanās spēkā 30 kalendāro dienu laikā publicē 

savā tīmekļa vietnē http://www.ciblasnovads.lv informāciju 

par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi, 

norādot: 

94.1. reģistrācijas iesnieguma formu; 

94.2. adresi, kurā iesniegums ir iesniedzams. 

94.3. informācija par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniedzējiem. 

95. Līdz 2021. gada 31. decembrim ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniedzējs pabeidz reģistra izveidi un 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem līdz 2021. 

gada 31. decembrim jāreģistrē decentralizētā kanalizācijas 

sistēma pie decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra 

uzturētāja. 

95¹. Šajos noteikumos noteiktās kontroles institūcijas ir 

tiesīgas: 

95¹.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

saņemšanu apliecinošu attaisnojuma dokumentu esamību; 

95¹.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt 

decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā 

nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas 

kontrolei; 

95¹.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, nepieciešamības 

gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktās 

pārbaudes rezultātiem. 

 

X. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu 

96. Par šo saistošo noteikumu prasību pārkāpumiem fiziskās 

un juridiskās personas var tikt sauktas pie administratīvās 

84. Pakalpojuma sniedzējs var vienpusēji izbeigt pakalpojuma 

līgumu: 

84.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai 

tiesiskajam valdītājam, jaunais īpašnieks vai tiesiskais 

valdītājs iesniegumu pakalpojuma līguma noslēgšanai ir 

iesniedzis, bet iepriekšējais pakalpojuma lietotājs paziņojumu 

par pakalpojuma līguma izbeigšanu nav iesniedzis; 

84.2. pakalpojuma lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības 

(piemēram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus 

pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības 

noteiktajā datumā); 

84.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā; 

84.4. ja pakalpojuma lietotājs ir mainījis pakalpojuma 

līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi; 

84.5. ja pakalpojuma lietotājs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus 

pakalpojuma sniedzējam nav iesniedzis informāciju par 

lietotā pakalpojuma apjomu, nav informējis par 

ūdenssaimniecības pakalpojuma nelietošanu un nav atbildējis 

uz pakalpojuma sniedzēja rakstisko brīdinājumu par 

pakalpojuma līguma izbeigšanu. 

85. Izbeidzot pakalpojuma līgumu, pakalpojuma sniedzējs 

nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt ūdensapgādes un/vai 

kanalizācijas pakalpojumus. 

86. Ja pakalpojuma līgums tiek izbeigts, pakalpojuma lietotājs 

līgumā norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par tiem 

ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz 

pakalpojuma līguma izbeigšanai. 

 

IX. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, 

uzskaites, kontroles un uzraudzības kārtība 

87. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai 

tiesiskais valdītājs atbild par decentralizētās kanalizācijas 

sistēmas ekspluatāciju atbilstoši būvniecības, vides 

aizsardzības un šo noteikumu prasībām un par saviem 

līdzekļiem veic attiecīgās sistēmas apkopi un remontu. 

88. Lai attiecīgā decentralizētā kanalizācijas sistēma neradītu 

draudus cilvēku veselībai un videi, šo noteikumu 87.punktā 

minētais decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai 

tiesiskais valdītājs nodrošina decentralizētajās kanalizācijas 

sistēmās savākto notekūdeņu regulāru nodošanu 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam. 

Notekūdeņu nodošanas regularitāte atkarīga no ūdens patēriņa 

un iekārtas tilpuma, un tiek nodrošināta pēc decentralizēto 

kanalizācijas sistēmu apsaimniekotāja pieprasījuma, bet ne 

retāk kā 1 (vienu) reizi gadā. 

89. Vietās, kur saskaņā ar Ciblas novada pašvaldības 

teritorijas plānojumu ir ierīkojamas centralizētās 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, jaunu decentralizēto 

kanalizācijas sistēmu izbūvēšana ir aizliegta. 

90. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam 

(asenizatoram) jāatbilst sekojošām prasībām: 

 90.1. jāreģistrējas pašvaldībā; 

 90.2. jānoslēdz līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

(pieņemšanas vietas) īpašnieku/valdītāju; 

 90.3. jāpārvadā decentralizētajās kanalizācijas sistēmās 

savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam paredzētu specializētu 

transportlīdzekli; 
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Saistošie noteikumi Nr.3  
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanas un lietošanas kārtība Ciblas 

Saistošo noteikumu Nr.3  

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas 

un lietošanas kārtība Ciblas novadā ”  

paskaidrojuma raksts 
 

1. Īss projekta satura izklāsts . 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama 

ūdenssaimniecības komunikāciju izbūve, ekspluatācija un 

pakalpojumu lietošana Ciblas novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, lai nodrošinātu novada 

iedzīvotājus ar kvalitatīviem ūdenssaimniecības 

pakalpojumiem un uzlabotu apkārtējo vidi atbilstīgi 

normatīvajiem aktiem.  

2. Projekta nepieciešamības pamatojums  

Būvniecības likuma un likuma „Par pašvaldībām" 

nosacījumu realizācija, lai veicinātu ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstību. Nodrošināt pakalpojuma kvalitāti, 

pieejamību un nepārtrauktību. Sakārtot pašvaldības teritorijā 

esošo ēku ūdenssaimniecības komunikācijas. Uzlabot Ciblas  

pašvaldības teritorijas apkārtējo vidi. Saistošie noteikumi 

nosaka savstarpējās attiecības starp Ciblas novada pašvaldību 

un pakalpojuma lietotājiem.  

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi  

uz pašvaldības budžetu. 

Nav ietekmes uz budžetu.  

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi  

uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām 

personām Ciblas novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā -pakalpojuma lietotājiem un pakalpojuma 

sniedzējiem,  izmantojot   centralizētā ūdensvada un 

kanalizācijas sistēmu. Labvēlīgas uzņēmējdarbības vides 

nodrošināšana ir viens no pašvaldības pamatuzdevumiem. 

Noteikumi definē  tiesības un pienākumus inženierbūvju 

aizsardzības jomā.  

5. Informācija par administratīvajām procedūrām.  

Šie noteikumi nosaka ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanas kārtību un inženiertīklu un būvju aizsardzības 

nosacījumus, saistošo noteikumu izpildes kontroli. 

Noteikumos noteikts, kas tiesīgs sastādīt  administratīvā 

pārkāpuma protokolus. Administratīvo pārkāpumu lietas par 

saistošo noteikumu pārkāpumiem izskata Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.  

1. pielikums  

Ciblas novada pašvaldības domes  

25.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.3 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas  

un lietošanas kārtība Ciblas novadā.” 

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas 

Nr. 

p. 

k 

Piesārņojošā viela  Maksimāli 

pieļaujamā 

koncentrācij

a mg/l  

1. Kopējās suspendētās vielas, mg/l  668  

2. Bioloģiskais skābekļa patēriņš 

(BSP5), mg/l  

576  

3. Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP), 

mg/l  

669  

4. Kopējais fosfors, mg/l  12,4  

5. Kopējais slāpeklis, mg/l  100  

6. Tauki, mg/l  30  

7. Naftas produkti  100  

8. pH līmenis  6.5 - 9  

9. Temperatūra, oC  <40  

2. pielikums  

Ciblas novada pašvaldības domes  

25.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.3 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas  

un lietošanas kārtība Ciblas novadā.” 

 

Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei 

 

Ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam: 

1) diennaktī – 167 l; 

2) mēnesī – 5 m3 

atbildības. 

97. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu var noteikt sodus: 

izteikt brīdinājumu vai noteikt naudas sodus fiziskajām 

personām līdz 350 EUR (trīs simti piecdesmit euro), bet 

juridiskajām personām – līdz 1400 EUR (viens tūkstotis četri 

simti euro). 

98. Noteikumu izpildi kontrolē un sastāda administratīvos 

protokolus savas kompetences robežās ir tiesīgas šādas 

amatpersonas: 

   98.1. Ciblas novada pašvaldības Administratīvās komisijas 

amatpersonas; 

   98.2. Ciblas novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāji; 

   98.3. Pakalpojuma sniedzēja amatpersonas, ja tiesības 

sastādīt administratīvo protokolu viņiem noteiktas 

pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos. 

99. Administratīvos protokolus izskata Ciblas novada 

pašvaldības Administratīvā komisija. 

100. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no 

šo saistošo noteikumu ievērošanas un pienākuma atlīdzināt 

materiālos zaudējumus. 

 

XI. Noslēguma jautājumi 

101. Līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim 

izbūvēto ūdensapgādes tīklu vai kanalizācijas tīklu un būvju 

īpašnieki, lai izmantotu Ciblas novada ūdenssaimniecības 

sistēmas pakalpojumus, nodrošina: 

     101.1. norēķinus ar pakalpojumu sniedzēju pēc 

komercuzskaites mēraparāta mezgla rādījumiem vai normas, 
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Pateicības raksti, naudas balvas un 

ziedi tika pasniegti Pušmucovas un 

Līdumnieku pagastu ļaudīm.  

Apbalvoti: 

Pēteris Burbo, pašvaldības komunālās 

saimniecības metinātājs - mehāniķis; 

Inta Domarka, Pušmucovas Tautas 

nama vadītāja; 

Svetlana Mikijanska, Pušmucovas 

iedzīvotāja; 

Laila Jarmoliča, rokdarbniece no 

Līdumniekiem; 

Elmārs Kovalāns, Līdumnieku 

pagasta iedzīvotājs; 

Valfrēds Miezītis, lauksaimnieks no 

Līdumnieku pag. z.s. „Grunduļi”. 

Latvijas valsts jubileja atzīmēta ar apbalvojumiem, koncertu un salūtu 
(Turpinājums. Sākums 1., 3. - 5.  lpp.) 

 

Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, 

pašvaldība aicināja izvirzīt pretendentus 

no katra pagasta Pateicības raksta un 

naudas balvas 50 eiro vērtībā 

pasniegšanai par ieguldījumu Ciblas 

novada labā.  

Kā pirmie šo apbalvojumu saņēma 

Ciblas pagasta ļaudis: 

Juris Ļagušniks, dzirnavnieks no 

Felicianovas; 

Ivars Novožilovs, Ciblas un 

Pušmucovas jaunsargu vienības vadītājs; 

Inta Ozoliņa, pārdevēja SIA „Ludzas 

maiznīca” veikalā; 

Guntars Sidarāns, Ciblas vidusskolas 

palīgstrādnieks - kurinātājs; 

Vilhelmīne Žogota, Eversmuižas 

katoļu draudzes vecākā; 

Folkloras kopa „Ilža”. 

Uz šo sveikšanu nevarēja ierasties Svetlana Griščenko, 

stomatoloģe no Felicianovas, viņai apbalvojumi nodoti 

vēlāk. 

 

Pēc balvu un ziedu pasniegšanas uz skatuves uzstājās  

Blontu TN sieviešu deju kopa „Kaprīzes” (vadītājs  

Dainis Jezupovs), kas izdejoja „Muna sāta Latgola”  

(mūzika – Inga un Normunds). 

Muzikālu apsveikumu viņiem 

veltīja Ciblas vidusskolas skolniece 

Justīne Protasova, izpildot R. Paula 

dziesmu „Vecais zābaciņš”.  

Ar deju „Visi sirmi tēva zirgi” 

klātesošos iepriecināja Ciblas TN 

sieviešu deju kopa 

„EversS” (mūzika – „Auļi”, „Alta”, 

horeogrāfija – Anda Sprūža).  

Un atkal spēlēja pūtēju orķestris 

„Pilda”. 
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Latvijas valsts jubileja atzīmēta ar apbalvojumiem, koncertu un salūtu 
(Turpinājums. Sākums 1., 3. - 6.  lpp.) 

 

Skatuves noformējumam 

bija izmantoti adītie cimdi. No 

tautiskām jostām iezīmētā 

Latvijas kontūrā bija izvietoti 

119 cimdu pāri (tāds ir 

pašvaldību skaits valstī). To 

darinātājām tika pasniegtas 

pateicības dāvanas un veltīta 

A. Eriņa dziesma „Cymdu 

roksti”, ko izpildīja Dairis 

Kazinieks. 

Cimdus ekspozīcijai 

piedāvāja: Irēna Jemeļjanova , 

Anita Sprudzāne, Ļubova 

Burbo, Zita Piraga, Inese 

Ludborža, Zenta Tutina, Ludmila Tulovska, Skaidrīte Gaile, 

Irēna Probuka, Paulīna Rikuma, Aina Borisovska, Antonija 

Mūrniece, Aija Jonikāne, Valentīna Trukšāne. 

Svētku koncerta izskaņā „Līvu” leģendāro dziesmu 

„Ozolam” izpildīja Valdis Naglis un Līdumnieku meiteņu 

ansamblis. 

Cimdi Ciblas bibliotēkā 

Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, arī 
Ciblas bibliotēka tika iesaistījusies 
akcijā „Cimdotā Latvija”. Tika izvei-
dota  izstāde „Cimdu raksti cauri lai-
kiem”. Paldies  Dacei Ruško par sa-
viem rokdarbiem, Inārai Laizānei par 
saviem, mātes Helēnas Guitānes un 
vīramātes Annas Laizānes rokdarbiem, 
Taņai Laizānei par saviem rokdarbiem, 
Vilhelmīnei Žogotai par saglabātiem 
Zinaīdas Spurslānes rokdarbiem, Zentai 
Verpakovskai par Daces Ruško rok-
darbiem. Kopā tika atnesti 55 cimdu 
pāri, tos var apskatīt attēlu galerijās 
Ciblas pagasta bibliotēkas blogā: 
www.ciblasbiblioteka.blogspot.com/ un 
www.draugiem.lv/ bibliotēkas lapā. 

Rita Trukšāne, Ciblas bibliotēkas 

vadītāja 

Pēc spēcīgiem Elvīras Rimicānes vārdiem visi koncerta 

dalībnieki pulcējās pie skatuves, no kuras skanēja 

Pušmucovas pamatskolas meiteņu ansambļa dziedātā 

Gundara Rača dziesma „Daudz laimes, Latvija!”.  

Noslēgumā – svētku uguņošana un svinīgā pieņemšana, ko 

organizēja pašvaldības vadība visiem konkursa „Ciblas 

novada gada cilvēks 2018” nominantiem un pašdarbības 

kolektīvu vadītājiem. 

http://www.ciblasbiblioteka.blogspot.com/
http://www.draugiem.lv/
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Novembris Pušmucovas pamatskolā 

Latvijas valsts jubilejas mēnesī 

Pušmucovas pamatskolā notika 

vairāki aizraujoši ārpusstundu 

pasākumi. Par tiem informē 

pedagoģes Elvīra Rimicāne un Aija 

Katkeviča. 

Ekskursija uz Daugavpili 

7. novembrī visi Pušmucovas 

pamatskolas skolēni, pateicoties 

projekta „Latvijas skolas soma” at-

balstam, apmeklēja zinātkāres centru 

„ZINOO Daugavpils” Daugavpilī. Bēr-

ni piedalījās interesantās  un izzinošās 

nodarbībās. Nodarbībā „Zemestrīce” 

skolēni taisīja mājas un pārbaudīja to 

izturību imitētās zemestrīces laikā. 

Nodarbībā „Spageti tilts” no maka-

roniem gatavoja tiltus un pārbaudīja to 

izturību, vienas grupas tilts izturēja pat 

948 gramus. Centra interaktīvajās 

ekspozīcijās skolēni varēja paši 

izmēģināt dažādas tehnoloģijas un 

pārbaudīt dabas likumus. 

Pēc centra vēl tika apmeklēts arī 

Latgales zoodārzs Daugavpilī. Tur bēr-

ni redzēja trušus, bruņurupučus, lielas 

krāsainas zivis, kurām pat varēja pie-

skarties. Kolosāla iespēja visiem – vē-

rot, kā vienā voljērā pusdieno kopā 

truši, bruņurupuči un sīkie grauzēji, 

viens otram netraucējot un labi sadzī-

vojot kopā. Stikla būros mūs viltīgi 

uzlūkoja dažādas čūskas, krokodils, bet 

ar pērtiķīti izveidojās acu dialogs un 

žestu valoda, par ko visi bija sajūsmā. 

Skolēniem ļoti patika šī ekskursija. 

„Latviešu rakstainie cimdi” 

Visā Latvijā šogad liela uzmanība 

veltīta latviešu rakstainajiem cimdiem – 

mūsu tautas rakstu un krāsu bagātības 

nesējiem. Arī Pušmucovā adīja un ada 

gan skaistus rakstainus dūraiņus, gan 

pirkstaiņus. Ikdienā silto ziemu dēļ tos 

redzam mazāk, bet salā meklējam, kurā 

skapja plauktā mājās nolikti, un prie-

cājamies, kad, izejot ārā, rokām ir silti. 

Aktīvākie izstādes dalībnieki: Adrians 

Paurāns, Lucija Paurane, Daniels Miki-

janskis, Sanda Kolocāne, skolotājas 

Sandra Laganovska un Aija Jonikāne, 

skolas darbiniece Jevģēnija Dubina. 

“Manas dzimtas senlieta” 

Mūsu Latvijas dzimšanas dienai kā 

dāvanu sarūpējām senas lietas, kas 

pastāvējušas pirms tika nodibināta neat-

karīga valsts. Droši vien, ka vairākus iz-

stādes eksponātus bija savās rokās 

turējuši cilvēki, kuri piedalījās mūsu 

valsts Brīvības cīņās. 

Junora Keita Puļa iesāka savu 

stāstījumu par vecvecmāmiņas brunču 

tautisko jostu, kas paglāba velosipēdu 

no zagļa. Tā austa pirms 150 gadiem.  

Adrians Paurāns izrādīja vectēva buļļu 

savaldāmās knaibles un petrolejas 

lampu, kas visus tumšos vakarus 

padarīja gaišākus, ejot mājas soli.  

Izstādē bija vairākas grāmatas – latīņu 

valodā Bībele (skolotāja Vija Rudziša), 

senkrievu rakstā kirilicā stāsti (Viktorija 

Reitere).  

Visi apbrīnojām 5 latu sudraba 

monētu, kas ceļojusi no rokas rokā LR 

laikā un tagad to glabā Katrīna 

Dubrovska.  

Vislielākais izstādes eksponāts  - 

1901.g. taisītais ozolkoka skapis

(Mārtiņš Romanovskis), kas bija 

aplūkojams attēlā ar kara laikā atstāto 

lodes caurumu. Mēs labprāt būtu skapī 

ielikuši Evelīnas Katkevičas vecvec-

māmiņas divpusēji austo zaļo vilnas 

segu un skolotājas E.Rimicānes vec-

māmiņas austo linu dvieli, kuru nācās 

izšūt skolotājas mammai.  

Dažādas saimnieciskas lietas bija 

sarūpējusi Mironovu ģimene: koka 

tītaviņas, rokas svarus, kurpnieka koka 

šablonu, jo vectēvs no ādas šuvis saimei 

kurpes, sudraba svečturi, zirgu grebeni, 

senu patafonu un sienas pulksteni ar 

greznu koka skapīti.  

Vistrauslāko lietu, smalku porcelāna 

šķīvi, bija atnesis Markuss Konopļa-

ņiks. Senu koka alus kausu rādīja mums 

Anastasija Kapitonova .   

Izstāde ar 44 eksponātiem skolā būs 

apskatāma līdz novembra beigām.  

Noklausījušies senlietu stāstus, 

devāmies uz Tautas namu aplūkot 

publisko bibliotēku sarūpēto izstādi 

“Skaista mana tēva sēta”, lai iepazītos ar 

katra pagasta kultūrvēsturisko vietu. 

Sēdāmies pie balti klāta galda, lai 

baudītu mūsu senču biezputru ar 

dzeltenu sviesta pikuci vidū. Daži 

apgalvoja, ka neko gardāku nav ēduši. 

Nu, re, izrādās, ka mūsu senču gars 

nekur nav pazudis, tikai biežāk to 

pašiem vajag celt saulītē.  

Novembris Ezersalas internātpamat-

skolā pagāja patriotiskās noskaņās. 6. 

novembrī skolēni apmeklēja Robež-

sargu dienai veltīto pasākumu Ludzā.  

Patriotiskā nedēļa skolā iesākās ar 

Lāčplēša dienai veltīto pasākumu. Sko-

lotāja T. Britika visiem atgādināja par 

vēsturiskajiem notikumiem, saistībā ar 

kuriem 11. novembris ir noteikts par 

atceres dienu. Skolotājs Ē.Razumovskis 

bija sagatavojis dažādus pārbaudījumus, 

lai noskaidrotu skolas stiprāko, veiklāko 

un trāpīgāko skolēnu. Nedēļas garumā 

skolēniem tika piedāvātas arī dažādas 

citas tematiskās nodarbības par Latvijas 

dabu, novadiem, simboliem. Skolēni 

skatījās mākslas un dokumentālās fil-

mas par Latviju. 14. novembrī izskanēja 

Latvijas simtgadei veltīts koncerts 

„Veltījums Latvijai”. Pēc koncerta  sko-

lēni kopā ar skolotājiem un citiem 

skolas darbiniekiem devās uz ēdamzāli, 

kur visus gaidīja pārsteigums -  skolas 

pavāres Z. Sprudzānes ceptā torte ar 

Latvijas kontūru.  Uz tortes tika iedegtas 

salūta svecītes par godu Latvijas 

simtgadei. 

Ar tradicionālām rotaļām, dziesmām 

un dažādām citām jautrām aktivitātēm 

skolotāja V. Augustova aicināja visus 

nosvinēt Mārtiņdienu. Profesionālās 

pamatizglītības audzēkņi ar skolotāju 

Novembris Ezersalas internātpamatskolā I.Borhovu bija izcepuši gardu pīrāgu, ar 

kuru visi tika cienāti. Savukārt skolotāja 

T. Gruzdova ar aktīvākajiem skolas 

skolēniem bija noorganizējuši infor-

matīvu stundu par Helovīniem. 

Decembris vienmēr ir saistīts ar 

brīnuma gaidīšanu. Ziemassvētku 

noskaņu skolā var sajust jau novembra 

beigās un decembra sākumā. Skolotājas 

I.Sidarānes vadībā skolēni veido 

Adventes vainagu. Skolotāja I.Borhova 

ar saviem audzēkņiem gatavo piparkūku 

mīklu, lai katrs skolēns varētu izcept 

savu Ziemassvētku piparkūku. 19. de-

cembrī piparkūkas būs apskatāmas 

izstādē  

 Direktora vietnieces  

S. Reinika un A. Tereško 
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