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Prieks kopā būt

AKTUĀLI

Seniori ar
Sociālā
dienesta
darbiniecēm,
rehabilitētāju,
psiholoģi,
fizioterapeiti,
mūzikas un
mākslas
skolotāju,
juristi un
citiem
pieaicinātiem
viesiem
reizē gan
mācījās,
gan
atpūtās.

Šajā numurā:

Saistošie 5. - 9.
noteikumi par
ūdensapgādi
Braucam uz 10.
Olimpiādi

Jau vairākus mēnešus Iecavas
sociālā dienesta darbinieces
Eiropas projekta ietvaros
rūpējas par sirmgalvju
aktivitātēm, tos apmācot un
izklaidējot. 29. jūnijā seniori
pulcējās nodarbību noslēguma
pasākumā, kuru saulainais un
siltais laiks ļāva realizēt
Zorģu bibliotēkas akmens
dārza ielokā.

Lasi un kļūsti
par grāmatu ekspertu!

Iegūtās zināšanas ir nenovērtējamas

A: Diāna Špoģe

Arvien biežāk dzirdam, ka
mūsdienu tehnoloģijas
aizvieto grāmatas, tāpēc
bērni vairs nelasa tik daudz,
kā to darīja agrāk. Taču
Bērnu žūrija ir lielisks
piemērs tam, ka grāmatas
nevar aizvietot.
Bērnu, Jauniešu un Vecāku
žūrija ir valsts mēroga lasīšanas
veicināšanas programma, kas
pastāv jau 11 gadus un bērnu vidū kļuvusi ļoti populāra.
3.lpp.

A: Diāna Špoģe
F: no personīgā albuma

Bieži vien cilvēki aizdomājas,
kā tas ir, dzīvot un mācīties
pavisam svešā valstī? Taču
iecavnieks Mārtiņš Zaumanis
to zina, jo viņam bija iespēja
gadu studēt Amerikas
Savienotajās Valstīs (ASV).
Par to, kā nokļuvis Amerikā,
Mārtiņš ar prieku stāsta: «Studijas ārvalstīs jau sen bija mans

meklēja pirmā mērķa grupa, kurā tika iesaistītas pensijas vecuma personas, lai tās rastu iespēju satikties, dalīties dzīves prasmju pieredzē, apgūt jaunas prasmes un zināšanas, veicināt
iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē
ar mērķi vēlāk izveidot pašpalīdzības grupas. Vairāk nekā trīs
mēnešu garumā seniori ik nedēļu apmeklēja nodarbības Zorģu
bibliotēkā, kurās mācījās, sportoja, atpūtās un dziedāja. 4.lpp.

Ieskats
11.
Iecavas svētku
programmā

Pašvaldības iestāde «Iecavas
novada Sociālais dienests» pašlaik realizē Eiropas Savienības
projektu «Iespējas un risinājumi
Tavā dzīvē», kurā atbalsta grupu
un individuālo konsultāciju veidā nodrošina informatīvi izglītojošus un psihoemocionāla atbalsta pasākumus. Visa projekta
laikā speciālisti vada nodarbības četrām mērķa grupām. No
23. marta līdz jūnija beigām šī
projekta nodarbības apzinīgi ap-

A: F: Elīna Arāja

06.07.2012.

sapnis, jo tas dod tādu kā lēcienu, apgūstot jaunas zināšanas
un iemaņas, ko pēc tam izmantot
karjeras izaugsmē. Pirms tam
jau pusgadu biju mācījies Dānijā. Tas izvērtās ļoti veiksmīgi, bet
bija sajūta, ka vajadzētu vēl. Tāpēc pieteicos Fulbraita stipendijai, un pēc apmēram deviņu mēnešu dalības dažādos konkursos
un testos man to izdevās iegūt.»
Fulbraita stipendiju ASV valdība piešķir studentiem no visas
pasaules, dodot iespēju studēt
kādā no ASV universitātēm.
«Man bija iespēja izvēlēties no
piecām mācību iestādēm dažā-

Līdz svētkiem
21. jūlijā 15 dienas

dās Amerikas vietās. Izvēle bija
grūta, bet centos būt pragmatisks un neizvēlējos vietu, kur
vislabāk ziemā sauļoties. Tā kā
mana specialitāte ir ceļu būvniecība, kur svarīgi ir klimatiskie
apstākļi, tad pieņēmu piedāvājumu no WPI Universitātes Masačūsetsā. Tur laikapstākļi ir vistuvākie Latvijai, un tas dos man
iespēju realizēt iegūtās zināšanas mājās. Fulbraita stipendija
sedza dzīvošanas izdevumus, un
līgumā pat bija punkts, ka strādāt mācību laikā aizliegts, tāpēc
varēju pamatīgi nodoties mācī2.lpp.
bām,» turpina Mārtiņš.
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Iegūtās zināšanas ir nenovērtējamas
1.lpp.

«Uzņēma mani ļoti laipni,
ierādīja kabinetu un deva salīdzinoši daudz iespēju izpausties
laboratorijā. Taču no manis tika
gaidītas idejas, liela atdeve un
rezultāti. Viss jāpierāda pašam,
nav neviena paziņas vai kolēģa.
Viss ir jauns un nevienam neinteresē, ko esi darījis pirms tam;
rezultāti jāsniedz tagad. Arī konkurence ASV ir nesalīdzināmi
lielāka kā Latvijā, jo, ja neizdarīsi
tu, noteikti atradīsies kāds cits,
kas var paveikt to pašu, tikai ātrāk un labāk. Inženieru universitātes ir pilnas ar ķīniešiem un indiešiem, kuru darba spējas ir apbrīnojamas. Tā arī mana ikdiena
pagāja - kabinetā pie grāmatām
vai laboratorijā, veicot dažādus
eksperimentus.
Laika gaitā man izveidojās ļoti labas attiecības ar profesoriem
un arī vienu kolēģi, kas studē šajā pašā virzienā. Nejauši izdevās
iepazīties arī ar kādu uzņēmuma
īpašnieku, ar kuru pārrunājām
mana darba tēmu un apspriedām risinājumus. Nedaudz vēlāk
viņš piekrita finansēt daļu no
mana doktora darba pētījuma.
Tajā brīdī arī universitāte izrādīja ļoti lielu interesi par manu
darbu: tā nopirka man vajadzīgās testēšanas iekārtas un piešķīra divus studentus, kas palīdz laboratorijā ar testēšanas
darbiem. Sekoja piedāvājums
turpināt studijas arī nākamajā
gadā (Fulbraita stipendija man
bija tikai uz vienu gadu), ko pēc
ilgām pārdomām pieņēmu. Pēc
vasaras atgriezīšos tur, lai iegūtu
doktora grādu,» tā Mārtiņš.

Pēc viena iespaidiem pilna
mācību gada Mārtiņš secina:
«Pēc straujajiem pagriezieniem
paša karjerā esmu sapratis, ka
ASV ir iespēju zeme. Ar liela darba un nelielas veiksmes palīdzību šeit iespējams viss. Tirgus ir
ļoti plašs, nauda grozās iespaidīga, un starta pozīcija visiem ir
vienāda. Piemēram, redzēju kādu sievieti, kas, mājās darbojoties ar bērniem, dvieli pārveidojusi par tādu kā apmetni, kuram
var izbāzt cauri galvu. Tas ir noderīgi bērniem pludmalē, lai nebūtu auksti un varētu pārģērbties. Šī sieviete izņēma patentu
un šobrīd ar šādu cauruma izgriešanu dvielī pelna miljonus, jo
tie tiek pārdoti visos Disneja atrakciju parkos. Vispār cilvēki
ASV daudz biežāk uzdrīkstas
veidot jaunas lietas, nekā tas ir
Latvijā. To novēroju arī skolā.
Katrs izgudrojums tiek veikts ar
mērķi to pārdot vai nodot ražošanā. Tas nekas, ka tas izdodas tikai ar vienu izgudrojumu no
simta. Cilvēki ir gatavi mēģināt
kaut tūkstoš reizes un strādā ļoti
daudzas stundas, lai to paveiktu.
Studijas ārzemēs ir ļoti vērtīgas ne tikai no mācību viedokļa.
Arī valodas prasmes un pieredze,
ko var gūt iepazīstoties ar jauniem, citādi domājošiem cilvēkiem ir tikpat vērtīga. Ir ļoti interesanti iepazīties ar jaunām kultūrām un saprast, ka Latvijā notiekošais nebūt nav pasaules
centrā. Šobrīd, piemēram, pavisam citādi sekoju līdzi cīņai par
varu Tuvajos Austrumos. Vairāki mani paziņas nāk no šīm val-

stīm, tāpēc tas viss šķiet personīgāks. Šobrīd esmu sācis domāt
daudz globālāk un man ir
skaidrs, ka mums tomēr ir paveicies dzīvot Latvijā. Daudziem pasaulē dzīves apstākļi ir krietni
grūtāki, ieskaitot arī lielu sabiedrības daļu Amerikā. Sociālā
aprūpe tur tiek nodrošināta tikai
izdzīvošanas līmenī, valsts
garantētu pensiju praktiski nav,
veselības aprūpes cenas ir neiedomājami augstas. Tā, ka labi
vai slikti, bet viss atkarīgs no paša spējām nopelnīt.
Amerikāņu dzīves stils diezgan ievērojami atšķiras no latviešu. Cilvēki daudz vairāk pārvietojas ar privātiem auto, bet uz
manu divriteni skatījās ar aizdomām. Sabiedrisko transportu
daudzmaz civilizēti var lietot tikai lielajās pilsētās. Piemēram,
braucot balsot uz referendumu
par latviešu valodu, vilcienā pavadīju 4,5 stundas ierasto 1,5
vietā, bet cilvēki pat īpaši nesatraucās par kavēšanos. Tā ir tāda ierasta lieta. Vēl man paveicās
būt amerikāņu ģimenēs gan uz
Pateicības dienas svinībām, gan
Ziemassvētkiem. Tie izvērtās par
neaizmirstamiem svētkiem, jo ģimenes mani uzņēma ar patiesu
rūpību un ar interesi klausījās
stāstus par Dziesmusvētkiem un
Jāņu svinībām. Kolēģes mamma
Pateicības dienā cēla galdā deviņus dažādus ēdienus, kurus pati
bija gatavojusi līdz četriem rītā.
Tītars, protams, bija goda vietā.
Interesanta tradīcija sekoja arī
pēc tam. Šajā ģimenē katrā saietā pēc kūkas ēšanas tiek organizēta šaušana pa māla baložiem.

Lielisks veids kā atpūsties kopā ar citiem «Fulbright» stipendiātiem no Burkinafaso, Zimbabves
un Angolas ir izbrauciens ar kuģīti pa Kluso okeānu Sietlas krastā.

«Fulbright» konferences laikā
Mārtiņam bija iespēja
iepazīstināt citus studentus
ar sava pētījuma
rezultātiem.
Mana kolēģe patstāvīgi sākusi
šaudīties deviņu gadu vecumā,
bet viņas tēvam mājās ir vairāk
nekā 50 dažādu ieroču. Arī lielai
daļai kaimiņu esot līdzīgas kolekcijas. Tas tāpēc, ka, lai iegādātos pistoli šajā štatā, ir nepieciešama tikai pase,» Mārtiņš atceras Amerikā pavadīto laiku.
«Kopumā meklēt iespēju studēt vai pastrādāt kādu laiku ārzemēs noteikti iesaku katram.
Tas dod neatsveramu pieredzi,
valodu zināšanas, jaunus draugus un iespēju ceļot. Amerikā
kopumā par sliktu stilu tiek uzskatīta vairāku grādu iegūšana
tajā pašā universitātē. Tas tāpēc,
ka no katras vietas un katra pasniedzēja iespējams paņemt to labāko un doties tālāk.
3.lpp.
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Lasi un kļūsti par grāmatu ekspertu!
1.lpp.

Bērnu žūrija nodrošina bibliotēkas ar labāko un jaunāko bērnu grāmatu izlasi un interesantu
pasākumu programmu. Bērnu
žūrijas laikā katram bērnam,
jaunietim vai Vecāku žūrijas dalībniekam (vecākam par 20 gadiem) ir jāizlasa savā vecuma
grupā noteikts grāmatu skaits
un pēc tam jāaizpilda anketa,
kurā ataino labākās grāmatas.
Tādā veidā katru gadu veidojas
labāko grāmatu topi, pēc kuriem
var spriest par lasāmvielu.
Katru gadu tūkstošiem bērnu
tiek iesaistīti grāmatu lasīšanā
un vērtēšanā. Pagājušajā gadā

2.lpp.

Latvija bieži ir par mazu, lai piemeklētu savai specifikai atbilstošu citu universitāti, tāpēc, manuprāt, jāenšas vismaz kaut nedaudz pastudēt ārvalstīs. Pēc
tam, protams, jāatgriežas un jā-

Bērnu žūrijai pievienojās Jauniešu žūrija, iesaistot vidusskolu
skolēnus. Arī šajā reizē ir kāds
jauninājums – Vecāku žūrija.
Tas mudinās arī pieaugušos lasīt
un vērtēt grāmatas.
Iecavas novada bērnu bibliotēkas vadītāja Ludmila Šteinberga lepojas ar saviem lasītājiem:
«Mūsu bibliotēkā Bērnu žūrija
pastāv kopš 2003. gada, un ar
katru reizi lasīt gribētāju skaits
pieaug. Pagājušajā gadā bija 106
grāmatu eksperti, tāpēc cerēsim,
ka šogad to būs vēl vairāk. Un, tā
kā tagad lasīt tiek aicināti arī
bērnu vecāki, tad interesentu
skaits varētu pieaugt.»

liek zināšanas lietā. Tas noteikti
nāks par labu gan paša karjerai,
gan arī Latvijai. Ja kādam ir interese par studijām ASV, priecāšos
dot kādu padomu, kā tur nokļūt,» uz pozitīvas nots savu
stāstījumu beidz Mārtiņš. IZ

Latvijā ir daudzas bibliotēkas, kurām trūkst finansējuma
Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas grāmatu iegādei, taču Iecavas novada bibliotēkām par to
nav jāsatraucas, jo lielu atbalstu
sniedz pašvaldība. Tāpat pašvaldība atbalsta arī pasākumu rīkošanu lasītājiem, lai vēl vairāk veicinātu interesi lasīt.
Pēdējā laikā Bērnu žūrijas
grāmatu klāstā parādās latviešu
autoru darbi. Pagājušogad Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība uzsāka labdarības
projektu «Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa», kam atbalstu sniedz
Latvijā plaši pazīstami cilvēki.

Jauniešu žūrija

Bērnu žūrija

«Vēl nesen notika «e-pastu karš»,
kurā bērni un jaunieši vēstuļu
veidā protestēja pret valsts finansējuma likvidēšanu Bērnu
un Jauniešu žūrijas programmai. Arī grāmatu lasītāji no Iecavas piedalījās, un visi kopā mēs
izcīnījām uzvaru. Tas vēlreiz pierāda, ka grāmatu lasīšana ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa,»
piebilst L. Šteinberga. IZ

Tarkšķi dziedās
folkloras festivālā
No 5. līdz 9. jūlijam Latvijā
notiek starptautiskais folkloras
festivāls «Baltica 2012». Tajā piedalās arī Iecavas fokloras kopa
«Tarkšķi». Pasākumi un koncerti, kuros varēsiet sastapt «Tarkšķus»:
5.jūlijs pl.19.00 - Lielajā Ģildē koncerts «Balticai 25» - Baltijas valstu folkloras kopu koncerts par godu festivāla jubilejas
gadam.
6.jūlijs pl.12.00 - koncerts
Vērmanes dārzā uz Mazās skatuves
6.jūlijs pl.16.00 - Dižkoncerts Rīgas Latviešu biedrības
nama Lielajā zālē (filmēs arī Latvijas Televīzija)
6.jūlijs pl.21.00 - gājiens

6.jūlijs pl.24.00 - vadīsim
dančus (30 min) Rīgas pārtikas
ražotāju vidusskolā, kur nakšņo
visi dalībnieki
7.jūlijs pl.12.00 - koncerts
pie Origo
7.jūlijs pl.18.00 - koncerts
Vērmanes dārzā uz Lielās skatuves
7.jūlijs pl.20.30 - vadīsim
dančus (30 min) Vērmanes dārzā
8.jūlijs pl.10.00–13.00 - vadīsim bērnu fokloras kopu koncertu Vērmanes dārzā uz Lielās skatuves
Uz tikšanos «Baltica 2012»!
Kristīne Karele,
folkloras kopas «Tarkšķi»
vadītāja

Kāds bijis JŪNIJS
Jūnijā Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā salaulājušies četri pāri
un divi pāri svinējuši zelta kāzas. Tika izsniegtas 13 miršanas un
sešas dzimšanas apliecības, informē nodaļas vadītāja Edīte
Jančone. Jaundzimušajām meitenēm doti vārdi Viktorija un Aija,
bet zēniem – Rainers, Renārs, Ralfs un Kalvis. IZ

Melnās ziņas

Pateicības diena nav tikai tītara ēšanas laiks. Tas ir arī
piemērots brīdis, lai apgūtu kaut ko jaunu, piemēram,
šaušanu ar ieroci kopā ar draugiem.

- 20. aprīlī Zorģos no kāda
īpašuma nozagtas zirgvilkmes
ecēšas, ķieģeļi un metāla plāksnes. Uzsākts kriminālprocess.
- Laikā no 27. jūnija plkst.
17:45 līdz 28. jūnija 03:00 stāvlaukumā pie kafejnīcas Dimzukalnā no automašīnas Mercedes
nolieta dīzeļdegviela. Uzsākts
kriminālprocess.
- No 27. jūnija plkst. 21:00
līdz 28. jūnija plkst. 09:30 no garāžas Zemgales ielā nozagta ēkas
notekūdeņu caurule.
- 28. jūnijā kaimiņu suns nokodis kādam vīrietim piederošus

16 cāļus.
- 28. jūnijā plkst. 19:30 Pārupes ielas krustojumā ar Jelgavas
ceļu 1947. gadā dzimusi sieviete,
būdama alkohola reibumā, netika galā ar velosipēda vadāmību
un nokrita, gūstot kājas apakšstilba lūzumu. Sieviete nogādāta
Jelgavas slimnīcā. Sastādīts ceļu
satiksmes negadījuma reģistrācijas protokols.
Diāna Purviņa,
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Prevencijas
nodaļas vecākā inspektore
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«Jau kuro piekto dieniņu
ar-vien, arvien,
Mēs bīdām eiro projektu arvien, arvien...,» atklājot noslēguma pasākumu Zorģu bibliotēkas pagalmā, seniori saņēma
muzikālus sveicienus no laipnās
un viesmīlīgās nama saimnieces
Ainas Ezergailes un Dzintras
Pastares, kas allaž piedalījusies
un palīdzējusi organizēt Zorģu
bibliotēkas aktivitātes. Arī nodarbību skolnieces neatpalika
un Ausmas Mežiņas vadībā
dziesmā pateicās gan saimniecēm, gan šī projekta organizatorēm. Klātesošos iepriecināja arī
jaunā flautiste Līga Pastare, piespēlējot skanīgajām balsīm. Seniores šajā grupā izrādījās tiešām varenas dziedātājas: bez
dziesmām nav aizvadīta neviena
nodarbība, bet jo īpaši dziesmām
piepildīts izvērtās šis noslēguma
pasākums, kurā netrūka arī rotaļu un Joskes.
Seniori atzinās, ka uz pirmo
nodarbību nākuši ar bažām, jo
nav zinājuši, ko sagaidīt, taču tagad ir gandarīti par brīnišķīgajiem pasākumiem un jaukajiem
cilvēkiem, kas nu kļuvuši par
draugiem.
Projekta vadītāja Sigma
Strautmale ir pateicīga bibliotekārei A. Ezergailei par atsaucību
un Pastaru ģimenei: «Esmu priecīga par stabilo grupu. Tajā darbojās 15 seniori, kas piedalījās it
visā, izrādot arī savu iniciatīvu.»
Fizioterapeite Egija Karpoviča ar saviem audzēkņiem lepojas: «Ko liku, to darīja.» Viņa seniorus iepazīstināja ar tieši

viņiem nepieciešamo vingrošanas programmu un trīs reizes
grupas dalībniekus veda nūjot
visai garās distancēs: «Šajās nodarbībās viņi it īpaši sadraudzējās un, pat izmantojot melnos jociņus, uzjautrinājās par juristu
lekcijās gūtajām zināšanām.»
«Ir prieks, redzot šo cilvēku
mirdzošās acis,» sacīja bibliotēkas saimniece Aina, kas ar tēju
un māju sajūtu vienmēr sagaidīja kursantus, organizatorus un
nodarbību vadītājus. «Bija jau
pierasts, ka katru piektdienu viņi ir klāt. Viņas visas ir tik ārkārtīgi mīļas! Priecājos, ka cilvēki arī
senioru vecumā vēl vēlas ko izzināt. Varēja just, ka sākumā dalībnieki bija tādi sabijušies, jo
sveša bija gan programma, gan
pārējie grupas dalībnieki.» Ar
aizkustinājumu Aina atceras arī
viņai sagatavotos pārsteigumus:
«Atnāku un man uz galda nolikts
kāds gliemezītis, kāda puķīte...»
Sociālā rehabilitētāja Ilona
Spēka projekta sākumā vien zināja, ka būs jāstrādā ar dažādām grupām, bet nebija ne jausmas, kā tas viss īsti būs. Viņa jau
12 gadus strādā Valsts sociālā
aprūpes centra «Zemgale» filiālē
«Iecava», tādēļ labprāt piekritusi
šim projektam. Ilona kopā ar sociālo darbinieci Ināru Magoni
iesaistījās sarunās ar senioriem,
lai palīdzētu viņiem socializēties.
«Interesanti bija no malas pavērot, kā viņi atraisās, ir tik sirsnīgi
un labprāt līdzdarbojas,» atceras
Ilona.
«Kolosāli! Super! Lieliski!» tā
vairāku mēnešu ilgušo pasākumu raksturo Janīna Groza. Viņa

Drosmīgākie seniori sniedza koncertu un spēlēja teātri.
nekur tā īsti no mājas nebija gājusi, jo nav īstena iecavniece:
«Tiešām priecājos izlauzties ārā
no mājas.» Janīna kopš jaunības
laikiem svinībās viesus pārsteigusi ar aktiermākslu – iejutusies
Joskes tēlā. Arī šoreiz tas neizpalika, izpelnoties publikas atzinību. Janīna atzīst, ka visas nodarbības bija noderīgas, bet prātā vairāk palikušas jautrās nūjošanas pastaigas pa Zorģu apkaimi un mākslas nodarbība, kurā

Gardā sāļā kliņģera un zemeņu baudīšanu pārtrauca nez no kurienes uzradies Joske.

pati varējusi apgleznot kabatlakatiņu no zīda. Arī juristes Silvijas Odziņas un psiholoģes Ilzes
Ābelnieces padomi bijuši itin noderīgi: «Interesanti, ka lekcijas
nobeigumā apspriestās tēmas
atkārtojām ar spēļu palīdzību.»
Ar lielu interesi seniores aizvadīja tikšanos ar slaveno Inesi
Ziņģīti no Nītaures, kura pēc divām paralīzēm veiksmīgi atveseļojusies un pašmācības ceļā kļuvusi par fizioterapeiti. «Viņa
mums mācīja, kā vingrot, rāpot,
kā gulēt un pareizi piecelties. Tagad zinām, ka sīpoli ir ārkārtīgi
veselīgi, ka vajag no rītiem norīvēties ar mitru frotē dvieli un ka
ceļmallapas noņem uzsistu zilumu,» priecājas Janīna, kura nu ir
apņēmības pilna to visu ievērot.
«Man patika pilnīgi visas nodarbības! Nevienu nemaz nevar
izcelt,» stāsta Ilga Sviķe, «Mākslas nodarbībā man bija atklājums – līmes pistole. Līdz šim par
tādu nebiju dzirdējusi. Fizioterapeite Egija beidzot iemācīja pareizi nūjot, nemaz nezināju, ka
līdz šim to esmu darījusi nepareizi. Un tagad vingroju pēc Egijas un Ziņģītes ieteikuma, turklāt katru rītu ierīvējos ar dvieli.»
Visi senioru grupas dalībnieki ir sajūsmā par kopā pavadīto
laiku un plāno satikties vēl
augustā, lai kopīgi atcerētos pasākumus bildēs. Bet projekta vadītāja S. Strautmale stāsta, ka
jau no 12. jūnija sākusi darboties nākamā motivācijas grupa –
personas ar fiziskiem traucējumiem, kurā ir pieci dalībnieki. IZ
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Iecavas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 6
«IECAVAS NOVADA CENTRALIZĒTO ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU
LIETOŠANAS UN AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
15. panta pirmās daļas 1. punktu, 21. panta pirmās
daļas 16. punktu, 43. panta pirmās daļas 11. punktu
1. Noteikumos lietotie termini
1.1. Atbildības robeža - domājamā līnija, kura nosaka pušu atbildības robežas par ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu uzturēšanu.
1.2. Atbildības robežu akts - Pakalpojumu sniedzēja un Abonenta
sastādīts robežu akts, kurā norādīts par ko atbild katra puse.
1.3. Abonents - ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietotājs, kurš noslēdzis ar uzņēmumu līgumu par šo pakalpojumu izmantošanu.
1.4. Blakusabonents — ūdensapgādes un kanalizācijas Pakalpojumu lietotājs, kas saņem šos pakalpojumus pa Pakalpojumu sniedzēja jau esoša Abonenta iekšējiem vai pagalma tīkliem, šķērsojot cita īpašnieka zemi, kā arī noslēdz līgumu ar Abonentu par šo pakalpojumu lietošanu.
1.5. Dzīvojamā fonda abonents - fiziska persona, kura savu mājsaimniecības vajadzību nodrošināšanai viendzīvokļa dzīvojamā mājā vai dzīvoklī daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā saņem dzeramo ūdeni
no Pakalpojumu sniedzēja un novada notekūdeņus Pakalpojuma
sniedzēja kanalizācijas tīklos.
1.6. Līgums – līgums «Par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumiem», kurš noslēgts starp Pakalpojumu sniedzēju un Abonentu/blakusabonentu/dzīvojamā fonda abonentu par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, un saskaņā ar
kuru Pakalpojumu sniedzējs sniedz pakalpojumus konkrētam Abonentam.
1.7. Lietus notekūdeņu kanalizācija (lietus kanalizācija) – kanalizācijas sistēma, kurā tiek novadīti lietus un sniega kušanas radīti
notekūdeņi ar izlaides vietu ūdenstilpēs vai grāvjos, bet izņēmuma
gadījumos, saskaņojot ar Pakalpojuma sniedzēju, notekūdeņu kanalizācijas tīklā.
1.8. Notekūdeņi:
1.8.1. * ražošanas notekūdeņi, kas radušies uzņēmējdarbības un
ražošanas vietās un nav klasificējami kā sadzīves vai lietus notekūdeņi;
1.8.2. * sadzīves notekūdeņi, ja tie radušies publiskās un dzīvojamās ēkās un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās dažādu fizioloģisko, higiēnas un sadzīves darbību dēļ.
1.9. Objekts - nekustamais īpašums, kuram ir atsevišķs pieslēgums Pakalpojuma sniedzēja ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
tīkliem vai kurš var būt pieslēgts pie Pakalpojuma sniedzēja ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem (privāta dzīvojamā māja; kopīpašumā esošā dzīvojamā māja; ēkas vai būves, kurās tiek veikta komercdarbība).
1.10. Objekta īpašnieks - zemes gabala vai nekustamā īpašuma
īpašnieks (kopīpašnieki), tā pilnvarota persona vai nomnieks ar apbūves tiesībām.
1.11. Pakalpojumu sniedzējs - licencēts uzņēmums, kurš ūdensapgādes un kanalizācijas (saimnieciskās un lietus ūdeņu kanalizācijas) nozarē sniedz pakalpojumus Iecavas novadā.
1.12. Pagaidu ūdensvada tīkli - tīkli, kuri izbūvēti Abonenta vai
Pakalpojuma sniedzēja vajadzībām uz noteiktu laiku, kuri izbūvēti
un tiek ekspluatēti par Abonenta vai Pakalpojuma sniedzēja līdzekļiem un neatbilst normatīvo aktu prasībām, kas reglamentē ūdensapgādes ārējo tīklu izbūvi (turpmāk - Latvijas būvnormatīvi).
1.13. Segtie darbi – būvdarbi, kuru apjoma un kvalitātes kontroli
pēc tiem sekojošo būvdarbu veikšanas nav iespējams izdarīt bez īpašiem pasākumiem vai papildu darba, kā arī finanšu un citu resursu
piesaistīšanas.
1.14. Tehniskie noteikumi - Pakalpojuma sniedzēja sagatavots
dokuments, kas nosaka prasības ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmu projektēšanai, izbūvei, rekonstrukcijai un ekspluatācijai.
1.15. Ūdensapgādes un/vai kanalizācijas Abonents - fiziska vai
juridiska persona, kura ir noslēgusi līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju par ūdens un/vai kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu.
Abonents tiek uzskatīts par juridisku personu, ja dzīvoklī, mājā
vai citā objektā tiek veikta komerc- vai cita veida uzņēmējdarbība.

1.16. Ūdens kontrolskaitītājs - ūdens patēriņa skaitītājs, ko ierīko uz abonenta ūdensvada atzara kopējā ūdens patēriņa noteikšanai
Pakalpojuma sniedzējs, ja radušās šaubas par kopējo patērētā
ūdens daudzumu.
1.17. Ūdens patēriņa starpība - starpība, kas veidojas starp Pakalpojumu sniedzēja valdījumā esošā mājas kopējā ūdens patēriņa
skaitītāja uzrādīto, dzīvojamai mājai piegādāto ūdens daudzumu
un mājas dzīvokļos un neapdzīvojamās telpās (ieskaitot mākslinieku
darbnīcas) uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju uzrādīto ūdens daudzumu, no kura atskaitīts ūdens patēriņš mājas koplietošanas vajadzībām.
1.18. Ūdens patēriņa uzskaites mezgls - ierīču un mehānismu
kopums, kas sastāv no ūdens skaitītāja, noslēgarmatūras, vienvirziena vārsta, filtra un apvadlīnijas, ja tāda ir izbūvēta.
1.19. Verificēšana - mērīšanas līdzekļu metroloģiskā kontrole.
2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi (turpmāk- Noteikumi) ir saistoši
ūdensapgādes un kanalizācijas Pakalpojumu sniedzējiem, kā arī visām fiziskām un juridiskām personām, kuras ir Pakalpojuma sniedzēji ūdensapgādes un/vai kanalizācijas Pakalpojumu lietotāji (Abonenti) Iecavas novadā.
2.2. Šie noteikumi nosaka:
2.2.1. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, projektēšanas, izbūves un pievienošanas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem un
pieņemšanas ekspluatācijā kārtību;
2.2.2. sniegto pakalpojumu uzskaites un norēķinu kārtību;
2.2.3. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu lietošanas un
aizsardzības kārtību;
2.2.4. atbildību par Noteikumu pārkāpšanu.
2.3. Pakalpojumu sniedzēja pienākumi:
2.3.1. nodrošināt Pakalpojuma lietotājus (Abonentus) ar normatīvajiem aktiem un līguma noteikumiem atbilstošu pakalpojumu
kvalitāti un kvantitāti par Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātiem tarifiem;
2.3.2. nodrošināt ūdens spiedienu Pakalpojuma sniedzēja
ūdensvada tīklos ne mazāku par Latvijas būvnormatīvā paredzēto;
2.3.3. nodrošināt kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
2.3.4. nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu ūdenstilpē atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
2.3.5. nodrošināt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, ēku, būvju un iekārtu uzturēšanu, apkalpošanu un remontu;
2.3.6. nodrošināt ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Abonentam saskaņā ar noslēgto Līgumu starp Pakalpojuma sniedzēju un Abonentu;
2.3.7. savlaicīgi brīdināt Pakalpojumu lietotājus par plānotajiem
remontdarbiem ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmās.
2.4. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā un atbildības robežās ir:
2.4.1. ielu un ceļu maģistrālie ūdensapgādes tīkli un maģistrālie
tīkli, kas šķērso citu īpašnieku teritoriju un kuriem ir noteikts lietošanas tiesību aprobežojums, skatakas, cauruļvadu armatūra, Pakalpojumu sniedzēja uzstādītie ūdens skaitītāji, ugunsdzēsības hidranti, plāksnītes ar norādi par hidrantu, armatūras un skataku atrašanās vietu;
2.4.2. ielu maģistrālie kanalizācijas tīkli, kolektori, dīķeri un
spiedvadi un maģistrālie tīkli, kuri šķērso citu īpašnieku teritoriju
un kuriem ir noteikts lietošanas tiesību aprobežojums, cauruļvadu
armatūra, skatakas, notekūdeņu skaitītāji;
2.4.3. ūdens ieguves vietas, spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas.
2.5. Objekta īpašnieka īpašumā un atbildības robežās esošo
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu robežas nosaka ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklu robežu akts. Gadījumā, ja tīklu atbildības robežu akts nav sastādīts, par ūdensvada tīklu atbildības robežu nosaka objekta ūdensvada atzara pievienošanas vietu Pakalpojumu sniedzēja tīkliem, bet par kanalizācijas tīklu atbildības robežu nosaka
objekta notekūdeņu izvada pirmo skataku Pakalpojumu sniedzēja
kanalizācijas tīklā.
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2.6. Objekta īpašnieka īpašumā un atbildības robežās esoši
ūdensvada un kanalizācijas tīkli un būves tiek projektēti, ekspluatēti un remontēti par objekta īpašnieka līdzekļiem.
2.7. Ja ūdensvada un kanalizācijas tīkli vai būves ir vairāku īpašnieku īpašumā vai viņu atbildības robežu zonā, tad jautājumus,
saistītus ar to ekspluatāciju un remontu, īpašnieki izlemj kopīgi.
3. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana,
izbūve, pievienošana un pieņemšana ekspluatācijā
3.1. Fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas pieslēgt Objektu Pakalpojuma sniedzēja ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, jāiesniedz noteikta parauga pieteikums (Pielikums Nr.1) Pakalpojumu
sniedzējam, lai saņemtu Tehniskos noteikumus.
3.2. Pakalpojumu sniedzējs dod savu slēdzienu par objekta pievienošanas iespēju Pakalpojuma sniedzēja ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, un 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā izsniedz Tehniskos
noteikumus, kas nepieciešami projekta izstrādei.
3.3. Tehnisko noteikumu darbības termiņš – 1(viens) gads. Šim
laikam beidzoties, pēc Objekta īpašnieka lūguma Pakalpojumu sniedzējs izskata Tehniskos noteikumus atkārtoti un ir tiesīgs ieviest izmaiņas.
3.4. Izstrādātais projekts tiek izskatīts un saskaņots 10 (desmit)
darba dienu laikā no tā iesniegšanas datuma Pakalpojumu sniedzējam. Vienu projekta eksemplāru, kā arī tā elektronisko versiju jāiesniedz Pakalpojumu sniedzējam.
3.5. Saskaņotais projekts ir spēkā 1 (vienu) gadu. Ja izbūves darbi šajā laika periodā nav uzsākti, projekts jāsaskaņo atkārtoti ar Pakalpojumu sniedzēju. Atkārtoti saskaņojot projektu, Pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs izvirzīt jaunas prasības.
3.6. Projekta realizāciju veic Pakalpojumu sniedzējs vai Ekonomikas ministrijā reģistrēts būvkomersants, kura rīcībā ir darbinieki,
kas saņēmuši sertifikātus atbilstošā jomā, Pakalpojumu sniedzēja
uzraudzībā.
3.7. Hidrauliskos izmēģinājumus, dezinfekciju, ūdensvada tīklu
skalošanu par Objekta īpašnieka līdzekļiem, Pakalpojuma sniedzēja
uzraudzībā veic būvkomersants vai Pakalpojumu sniedzējs, par
veiktajām darbībām sastādot aktus.
3.8. Ūdensvada pieslēgšanu, pievienošanu kanalizācijas tīkliem
veic būvkomersants vai Pakalpojumu sniedzējs par Objekta īpašnieka līdzekļiem Pakalpojuma sniedzēja uzraudzībā.
3.9. Jaunizbūvētu vai rekonstruētu ūdensvada un kanalizācijas
tīklu, iekārtu un būvju gatavības vērtēšanu un nodošanu ekspluatācijā veic pēc slēdziena saņemšanas no Pakalpojumu sniedzēja par
objekta gatavību ekspluatācijai, ievērojot LR spēkā esošos būvniecību regulējošos normatīvos aktus.
3.10. Ja Objektu nav iespējams tieši pievienot centralizētiem
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, Pakalpojumu sniedzējs ir
tiesīgs atļaut pievienot Objekta ūdensapgādes ievadu un kanalizācijas izvadu jau esoša Abonenta atbildībā esošajiem tīkliem, ja:
1) ir izstrādāts ūdensapgādes pievada un kanalizācijas izvada
pievienošanas projekts, kas rakstiski saskaņots ar Abonentu un/vai
Objekta īpašnieku, un nodibināts servitūts, kas ierakstīts Zemesgrāmatā;
2) pievienošana nepasliktina ūdens piegādi un / vai kanalizācijas
novadīšanu citiem Abonentiem;
3) uzlikts atsevišķs ūdens skaitītājs pievienojamā Blakusabonenta objekta ūdens patēriņa uzskaitei.
3.11. Kārtību, kādā Pakalpojumu sniedzēja īpašumā nododami
agrāk izbūvēti ekspluatācijā esoši ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkli un būves, katrā konkrētajā gadījumā nosaka Pakalpojumu sniedzējs.
4. Līguma noslēgšanas kārtība
4.1. Lai fiziska vai juridiska persona varētu saņemt objektā
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus, ir jānoslēdz Līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.
4.2. Lai noslēgtu Līgumu par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
pakalpojumu saņemšanu, fiziska vai juridiska persona iesniedz Pakalpojumu sniedzējam noteikta parauga pieteikumu un Līguma noslēgšanai nepieciešamos dokumentus (Pielikums Nr. 2).
4.3. Līgumu par pakalpojumu saņemšanu var noslēgt Objekta
īpašnieks, tā pilnvarota persona, nomnieks, kurš veic komercdarbību, dzīvokļa īpašnieks vai pašvaldībai piederoša dzīvokļa īrnieks.
4.4. Pakalpojumu sniedzējs pēc visu nepieciešamo dokumentu
saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā sagatavo Līguma projektu.
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4.5. Pakalpojumu sniedzējs neslēdz līgumu ar Abonentu par
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu citos
Abonenta objektos, ja nav izpildītas spēkā esošās saistības pret Pakalpojumu sniedzēju par citiem spēkā esošiem Līgumiem.
5. Ūdensapgādes pakalpojumu uzskaite
5.1. Patērētā ūdens daudzuma uzskaite:
5.1.1. Abonenta patērētā ūdens daudzuma uzskaite tiek veikta,
uzstādot ūdens uzskaites mezglu vai veicot aprēķinu saskaņā ar
Iecavas novada Domes apstiprinātām ūdens patēriņa normām (Pielikums Nr. 3).
5.1.2. Ja Abonents pieprasa skaitītāja rādījumu pareizības pārbaudi skaitītāja ekspluatācijas laikā, Pakalpojumu sniedzējs nodrošina vienkāršoto ūdens skaitītāja pārbaudi, sastādot par to aktu. Ja
nepieciešama ūdens skaitītāja verificēšana, Abonents to veic saviem
spēkiem un līdzekļiem, izņemot 5.1.3. punktā minēto gadījumu.
5.1.3. Ja saskaņā ar verificēšanas rezultātiem ūdens skaitītājs
tiek atzīts par lietošanai nederīgu, Pakalpojumu sniedzējs veic Abonenta patērētā ūdens daudzuma pārrēķinu par pēdējiem 3 (trīs) mēnešiem pirms pārbaudes, pamatojoties uz Abonenta vidējā ūdens
skaitītāja rādījumiem pēdējo sešu mēnešu periodā. Pakalpojumu
sniedzējs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar ūdens skaitītāju demontāžu, verificēšanu un montāžu ūdens skaitītāja garantijas laikā,
ja ūdens skaitītāja iegādi un uzstādīšanu veica Pakalpojuma sniedzējs.
5.1.4. Ja Abonents vainas dēļ Pakalpojumu sniedzējs nevar uzlikt
ūdens skaitītāju vai nav iespējams veikt ūdens skaitītāja verificēšanu divu mēnešu laikā, ja ir patvaļīgi mainīta skaitītāja pievienošanas
shēma, noņemtas vai bojātas plombas, bojāts ūdens skaitītājs
un/vai traucēta tā normāla darbība, tad Pakalpojumu sniedzējs piemēro aprēķinu saskaņā ar Noteikumu 5.2.1. punktu. Pakalpojumu
sniedzējs šo aprēķinu piemēro līdz brīdim, kad Abonents novērsis attiecīgo pārkāpumu un par to informējis Pakalpojumu sniedzēju.
5.1.5. Saņemto pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt uz ievadiem kontrolskaitītājus, rakstiski
paziņojot par to Abonentam.
5.2. Ūdens patēriņa aprēķināšanas noteikumi pārkāpumu gadījumā:
5.2.1. ja ir bijusi patvaļīga pieslēgšanās Pakalpojuma sniedzēja
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem, ūdens patēriņš un novadīto notekūdeņu daudzums tiek aprēķināts saskaņā ar uzstādītā
ūdens skaitītāja nominālo caurplūdi 24 (divdesmit četru) stundu
darba režīmā; ja skaitītāja nav, tad atkarībā no maksimālās caurteces spējas caur šo pievadu, pieņemot, ka ūdens tecēšanas ātrums ir
3 (trīs) m/s, tecēšanas ilgums – 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, ievērojot Latvijas Būvnormatīvu noteiktos maksimālos normatīvus;
5.2.2. ūdens patēriņš un novadīto notekūdeņu daudzums pārkāpuma gadījumā tiek aprēķināts par laiku no pārkāpuma veikšanas
brīža. Ja pieslēguma laiks nav precīzi nosakāms, tad pieņem, ka
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojums bez atļaujas izmantots trīs mēnešus;
5.2.3. ja ūdens bez atļaujas tiek lietots no ugunsdzēsības hidranta, patērētā ūdens daudzumu aprēķina atkarībā no hidranta caurteces spējas un ūdens tecēšanas ātruma – 1,5 (viens komats pieci) m/s
par visu hidranta izmantošanas laiku. Ja šis laiks nav precīzi nosakāms, tad pieņem, ka ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojums bez atļaujas izmantots 1 (vienu) mēnesi;
5.2.4. ja Abonents nav noslēdzis Līgumu vai turpina lietot ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus pēc Līguma laušanas,
tad Pakalpojumu sniedzējs piemēro aprēķinu par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu lietošanu bez atļaujas un patvaļīgu pieslēgšanos Pakalpojuma sniedzēja ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkliem saskaņā ar Noteikumu 5.2.1.punktu.
6. Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas
un lietošanas kārtība
6.1. Ūdens patēriņa skaitītājam jābūt ar Latvijas Republikā atzītas mērinstrumentu kontroles institūcijas sertifikātu par atļauju lietot to Latvijas teritorijā un verifikācijas atzīmi, kas pamato tā atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
6.2. Abonents par saviem līdzekļiem uzstāda ūdens skaitītājus.
6.3. Pakalpojumu sniedzējam un Abonentam atkarībā no tā, kura īpašumā atrodas ūdens skaitītāji, jānodrošina šādu prasību izpilde:
1) «C» klases precizitātes klasei atbilstošu ūdens patēriņa skaitītāju bez magnētiskā sajūga un ar minimālo jutības slieksni 15 (piecpadsmit) l/h uzstādīšana ūdensvada ievados;
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2) ja ūdens skaitītājs nav paredzēts pretplūsmas mērīšanai, skaitītājs jāuzstāda tādā veidā,lai tiktu nodrošināta pretplūsmas aizturēšana;
3) ūdens skaitītāju pārbaude un verifikācija spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā.
6.4. Ūdens skaitītāju uzstādīšanu drīkst veikt Pakalpojumu sniedzējs vai Ekonomikas ministrijā reģistrēts būvkomersants, kura rīcībā ir darbinieki, kas saņēmuši sertifikātus atbilstošā jomā, Pakalpojumu sniedzēja uzraudzībā.
6.5. Skaitītāji jāuzstāda nepiederošām personām nepieejamās
telpās, nodrošinot labas piekļūšanas iespējas skaitītāju rādījumu
nolasīšanai un skaitītāja mezgla montāžai, demontāžai.
6.6. Skaitītāji jāuzstāda atbilstoši ražotāja instrukcijas nosacījumiem un simboliem uz skaitītāja korpusa.
6.7. Neatkarīgi no ražotāja instrukcijas nosacījumiem, visos gadījumos jāievēro šādi vispārējie skaitītāju uzstādīšanas principi:
1) ūdens skaitītāji jāuzstāda uz horizontāliem vai vertikāliem
cauruļvadu posmiem;
2) pirms ūdens skaitītāja jāiemontē taisns cauruļvada posms ar
garumu ne mazāku par trim cauruļvada diametriem;
3) pirms skaitītāja jāierīko noslēgarmatūra un vienvirziena
vārsts;
4) gadījumos, kad pirms skaitītāja tiek uzstādīts filtrs, vienvirziena vārstam jāatrodas starp skaitītāju un filtru;
5) jāparedz iespēja noplombēt filtra nosēdumu izlaides skrūvi;
6) ūdens pievada montāžai līdz ūdens skaitītājam aizliegts izmantot lokanos cauruļvadus.
6.8. Pēc montāžas darbu veikšanas skaitītāji jānodod ekspluatācijā, pārbaudot to uzstādīšanas atbilstību šiem Noteikumiem, kā arī
plombējot skaitītāja mezglu. Pārbaudi un plombēšanu veic Pakalpojumu sniedzējs.
6.9. Abonents ir atbildīgs par skaitītāju plombu saglabāšanu.
6.10. Neatkarīgi no tā, kura īpašumā ir skaitītājs, Abonentam ir
pienākums atļaut Pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem piekļūt pie
ūdens skaitītājiem, veikt to pārbaudi un pārliecināties par plombu
saglabātību.
6.11. Skaitītāji, kuri šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdī neatbilst
to prasībām, 6 (sešu) mēnešu laikā jānomaina pret jauniem vai jāveic
veco skaitītāju verifikācija.
6.11.1. Ja punktā 6.11. minētie ūdens skaitītāji 6 (sešu) mēnešu
laikā nav nomainīti pret jauniem vai netiek verificēti, Pakalpojuma
sniedzējs pēc termiņa beigām veic ūdens patēriņa pārrēķinu saskaņā ar Iecavas novada Domes aptiprinātajām normām (Pielikums Nr. 3).
7. Norēķinu kārtība par pakalpojumiem
7.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulators saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.2. Abonents samaksā rēķinu par patērēto ūdeni un novadītajiem notekūdeņiem Līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju noteiktajā laikā un kārtībā.
7.3. Ja Abonents ir nokavējis Līgumā noteikto samaksas termiņu, viņam jāmaksā līgumsods par katru nokavēto dienu 0,1% apmērā no laikā nenomaksātās summas.
7.4. Pretenzijas par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu
Abonentam jāiesniedz rakstiskā veidā līdz nākamā mēneša 20. datumam. Iesniegtā pretenzija neatbrīvo no rēķina samaksas
pilnā apmērā Līgumā noteiktajā laikā. Pamatotas pretenzijas gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.
7.5. Ja Līgums tiek lauzts pēc vienas vai otras puses iniciatīvas,
par to jābrīdina otra puse 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Abonentam jāveic pilnīgs norēķins par izmantotajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem līdz Līguma laušanas datumam.
8. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
samazināšana un pārtraukšana
8.1. Pakalpojumu sniedzējs var pārtraukt ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas pakalpojumus gadījumos, kas minēti MK 03. 07. 2001.
noteikumos Nr. 298 «Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana», ievērojot tajos noteiktos termiņus un nepieciešamās darbības.
8.2. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma
uz laiku (vienu diennakti) samazināt vai pārtraukt ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas pakalpojumus sekojošos gadījumos:

1) ja ir pārtraukta elektroenerģijas piegāde Pakalpojumu sniedzēja sūkņu stacijām;
2) ja ir palielināta ūdens piegāde ugunsgrēka vietai;
3) dabas katastrofas vai stihiskas nelaimes laikā;
4) avārijas laikā tehnoloģiskajās iekārtās vai maģistrālajos
ūdensvada tīklos.
8.3. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt vai uz laiku apturēt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus sekojošos gadījumos:
1) notikusi patvaļīga pieslēgšanās ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem;
2) nav noslēgts Līgums par pakalpojumu saņemšanu;
3) Objekta īpašnieks noteiktajā laika posmā nav novērsis bojājumus savas atbildības zonā esošajos ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklos, kuri ietekmē novada ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, nodara kaitējumu citiem īpašniekiem;
4) sabojāti ūdens mērītāji, plombas, patvaļīgi atvērti aizbīdņi un
apvadlīnijas;
5) Abonents neievēro noslēgtā Līguma noteikumus.
8.4. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Līguma darbību,
ja netiek novērsti iemesli, kas izsaukuši pakalpojumu sniegšanas
apturēšanu Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā laika posmā.
8.5. Lai pārtrauktu Līguma darbību, Abonentam rakstiski
jābrīdi-na Pakalpojumu sniedzēju saskaņā ar noteikumu 7.5.punktu un jānodrošina Pakalpojumu sniedzēja piekļūšanu inženiertīkliem ūdens atslēgšanai.
9. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu lietošana un
aizsardzība
9.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu lietošana un aizsardzība.
9.1.1. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā diennakts laikā
brīvi piekļūt savā īpašumā un atbildības robežās esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kas atrodas zemesgabala īpašnieku, uzņēmumu un organizāciju teritorijā, šo tīklu tehniskajai apkalpošanai, remontam un avāriju likvidēšanai.
9.1.2. Pakalpojumu sniedzējam, Objekta īpašniekam un Abonentam jāievēro ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu aizsardzības un
ekspluatācijas noteikumi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā ir aizliegts:
1) novietot celtniecības materiālus un citus priekšmetus uz
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, armatūrām, skatakām un
hidrantiem;
2) celt jebkādas būves virs ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem;
3) veikt jebkādus darbus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos
un būvēs, kas nav saskaņoti ar Pakalpojumu sniedzēju;
4) atvērt un nocelt Pakalpojuma sniedzēja ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu skataku vākus;
5) Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas skatakās izliet notekūdeņus, iztukšot asenizācijas cisternas, izmest cietos atkritumus vai novadīt atkušņu ūdeņus.
9.1.3. Ja Abonents bez Pakalpojuma sniedzēja ūdensapgādes pakalpojumiem izmanto arī lokālos ūdens avotus (artēziskos urbumus), šiem lokāliem ūdensvada tīkliem jābūt fiziski atvienotiem (ar
gaisa spraugu) no Pakalpojuma sniedzēja ūdensvada tīkliem.
9.1.4. Abonentam jābūt viņa atbildības robežu zonā izvietoto
ūdensvada un kanalizācijas tīklu tehniskajai dokumentācijai.
9.1.5. Abonentam notekūdeņus Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā jānovada atbilstoši šo Noteikumu 10.nodaļas prasībām.
9.1.6. Abonentam jāsagatavo iekšējie ūdensvada, kanalizācijas
tīkli un armatūra, kā arī ūdens mērītāju mezgli darbam ziemas apstākļos.
9.1.7. Ja Abonenta ūdensapgādes pievadam, kanalizācijas izvadam un iekārtām trūkst aizbīdņu, nav hermētiski aizvērtas revīzijas,
ir bojātas sanitārās iekārtas vai netiek ievēroti šie Noteikumi un Latvijas būvnormatīvi, par appludinātajām telpām un materiālajiem
zaudējumiem atbildīgs ir Abonents. Par zaudējumiem, kas radušies
Objekta īpašnieka īpašumā esošo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu un būvju bojājumu dēļ, atbildīgs ir Objekta īpašnieks.
9.1.8. Bojājumu konstatēšanas gadījumā ārējos ūdensvada un
kanalizācijas ietaisēs un tīklos Abonentam nekavējoties jāpaziņo par
to Pakalpojumu sniedzējam un pēc iespējas jāapzīmē bojājuma vieta.
9.1.9. Nekustamā īpašuma īpašnieks nedrīkst kavēt plāksnīšu ar
hidrantu, armatūru un skataku izvietojuma norādi, izvietošanu uz
ēku sienām, sētām vai citām būvēm.

2012. gada 6. jūlijā
7.lpp.

9.2. Ugunsdzēsības ierīces.
9.2.1. Pie ugunsdzēsības ierīcēm attiecināmi:
1) ugunsdzēsības hidranti;
2) ugunsgrēka dzēšanā izmantojamās apvadlīnijas.
9.2.2. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības ierīcēm atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā vai Pakalpojuma sniedzēja vajadzībām.
9.2.3. Ugunsdzēsības hidrantu un apvadlīnijas aizbīdni noplombē Pakalpojumu sniedzējs. Abonents ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.
9.2.4. Izmantojot ugunsdzēsības ierīces, ugunsdzēsības dienestam vai Pakalpojumu lietotājam jāpaziņo 24 (divdesmit četru) stundu laikā Pakalpojumu sniedzējam par plombas noņemšanu un jānorāda ugunsdzēsības ierīču izmantošanas datums un izlietotā ūdens
daudzums, sastādot aktu un nododot to Pakalpojumu sniedzējam.
9.2.5. Ūdens lietošanas nosacījumi ugunsdzēsības vajadzībām
tiek noteikti, pamatojoties uz trīspusēju līgumu starp Iecavas novada pašvaldību, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Pakalpojumu sniedzēju.
9.2.6. Apmaksu par izlietoto ūdens daudzumu ugunsdzēsības
vajadzībām Pakalpojumu sniedzējam veic Iecavas novada pašvaldība saskaņā ar līgumu.
10. Kanalizācijas pakalpojumi
10.1. Notekūdeņu novadīšana Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā.
10.1.1. Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā drīkst novadīt
tikai tādus notekūdeņus, kuru raksturojums un piesārņojošo vielu
limitējošā koncentrācija nepārsniedz Noteikumos noteikto piesārņojošo vielu koncentrāciju.
10.1.2. Lai Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā novadītu
notekūdeņus, ir jānoslēdz Līgums par kanalizācijas pakalpojumu
saņemšanu.
10.1.3. Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā konkrētos apstākļus,
Pakalpojumu sniedzējs Abonentam var atļaut novadīt ražošanas notekūdeņos ar atsevišķu piesārņojošo vielu augstāku pieļaujamo koncentrāciju, nekā noteikts šajos Noteikumos, nosakot Abonentam
maksimāli pieļaujamo piesārņojošo vielu koncentrāciju. Pakalpojumu sniedzējs maksimāli pieļaujamo koncentrāciju nosaka Atļaujā,
un par maksimāli pieļaujamās koncentrācijas pārsniegšanu Abonentam tiek piemērotas soda sankcijas saskaņā ar Līguma noteikumiem.
10.1.4. Notekūdeņu piesārņojošo vielu piederību noteiktai bīstamības (toksiskuma) klasei Pakalpojumu sniedzējs nosaka saskaņā
ar spēkā esošo likumdošanu, bet attiecīgo maksu par piesārņojumu
noteiktas bīstamības (toksiskuma) klases piesārņojošo vielu novadīšanai Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā aprēķina saskaņā
ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.1.5. Šo Noteikumu neievērošanas gadījumā Abonentam jāsamaksā Pakalpojumu sniedzējam soda nauda, ko nosaka Valsts zivsaimniecības un ūdenstilpju uzraudzības organizācijas un citas institūcijas par nodarīto kaitējumu un zaudējumiem, kā arī visi izdevumi Pakalpojumu sniedzēja ūdensvada un kanalizācijas sistēmu
un iekārtu darbības atjaunošanai un defektu novēršanai.
10.2. Novadāmo notekūdeņu raksturojums.
10.2.1. Abonentam Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā ir
atļauts novadīt notekūdeņus:
1) kuri nebojā Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas sistēmas iekārtas un netraucē Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīkla un
būvju ekspluatāciju;
2) kurus var attīrīt Pakalpojuma sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja ūdens lietošanas atļaujas prasībām;
3) kuros piesārņojošo vielu limitējošā koncentrācija nepārsniedz
šajos Noteikumos norādīto;
4) kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas tīkla caurules
vai nogulsnējas uz cauruļu un aku sienām;
5) kuri nesatur vielas, kurām nav noteikta piesārņojuma maksimāli pieļaujamā koncentrācija ūdenstilpēs ar noteiktu lietošanas
kārtību;
6) kuros ķīmiskais skābekļa patēriņš pārsniedz skābekļa bioloģisko patēriņu vairāk
kā 5 (piecas) reizes;
7) kuri neietekmē notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību.
10.2.2. Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:
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1) vai kuru ietekmē izplūdes no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
nelabvēlīgi ietekmē vidi vai kavē saņemošo ūdeņu atbilstību likumdošanas prasībām;
2) degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras
veicina uzliesmojošu maisījumu rašanos novada kanalizācijas tīklā;
3) bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas,
ķīmiskas vielas, kuras var atstāt graujošu ietekmi uz kanalizācijas
tīkliem;
4) skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
5) smago metālu savienojumus un citas vielas, kas piesārņo notekūdeņu dūņas virs spēkā esošās likumdošanas noteiktiem normatīviem un nelabvēlīgi ietekmē dūņu apsaimniekošanu;
6) radioaktīvas vielas;
7) nešķīstošas eļļas, kā arī darvu un mazutu;
8) cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas
un citas vielas, kas var veicināt novada kanalizācijas tīkla aizsērēšanu;
9) tikai minerālos piesārņojumus (smilts, grants u.c.);
10) bīstamus bakteriālos piesārņojumus;
11) atslāņa un kubla krāsvielu šķīdumus;
12) nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus;
13) koncentrētus šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas,
kublus u. tml.
10.3. Novadītā notekūdeņu daudzuma uzskaite.
10.3.1. Pakalpojumu sniedzējs notekūdeņu daudzumu, ko Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā novada Abonents, nosaka
pēc patērētā ūdens daudzuma saskaņā ar ūdens skaitītāja rādījumiem vai aprēķinu attiecībā 1:1, vai notekūdeņu skaitītāja rādījumiem kanalizācijas izvadā.
10.3.2. Abonentam, kuram ir savi vietējie ūdens ieguves avoti (urbumi, grodu akas, avoti) un kuri notekūdeņus novada Pakalpojuma
sniedzēja kanalizācijas tīklā, novadīto notekūdeņu daudzumu nosaka atbilstoši ūdens skaitītāju rādījumiem uz vietējiem ūdens ieguves
avotiem, saskaņā ar aprēķinu vai notekūdeņu skaitītāja rādījumiem.
10.3.3. Ja Abonenta novadīto notekūdeņu daudzums ir mazāks
nekā patērētais ūdens daudzums, Abonents nodrošina ūdens uzskaiti, kurš netiek novadīts Pakalpojuma sniedzēja notekūdeņu tīklos.
10.4. Notekūdeņu novadīšanas kontrole.
10.4.1. Visām juridiskām un fiziskām personām (Abonentiem),
kuras ir kanalizācijas pakalpojumu saņēmējas, jāievēro šādas prasības:
1) jāorganizē notekūdeņu nogulšņu droša glabāšana konteineros
un to savlaicīga izvešana uz izgāztuvi;
2) jāatļauj Pakalpojumu sniedzēja pārstāvjiem jebkurā diennakts
laikā iepazīties ar Abonenta kanalizācijas tīklu un būvju darbību, kā
arī pārbaudīt šo Noteikumu prasību izpildi;
3) pēc Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma jāveic nepieciešamās
notekūdeņu analīzes, uzņēmuma vietējo notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu un iekšējo kanalizācijas tīklu apsekošana;
4) pēc Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma jāiesniedz Abonenta
ūdenssaimniecības pase vai ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
shēmas, kā arī visi nepieciešamie aprēķini un dati;
5) notekūdeņi Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā jānovada vienmērīgi; gadījumos, ja notekūdeņu daudzums un sastāvs
diennakts laikā izmainās, rūpniecības uzņēmumos jāuzstāda ražošanas notekūdeņu uztveršanas kameras, kas nodrošina vienmērīgu
notekūdeņu novadīšanu Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā
diennakts laikā;
6) ražošanas notekūdeņus Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas
tīklā jānovada caur izbūvētām kontrolakām ārpus Abonenta teritorijas;
7) Abonenta vietējām attīrīšanas iekārtām ir jānodrošina tāda attīrīšanas pakāpe, ar ko var nodrošināt 10.2.1.punktā minētās prasības.
10.4.2. Notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas) nosaka Pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz kanalizācijas tīklu
shēmu un saskaņojot ar Abonentu. Līgumā tiek precizēts notekūdeņu analīzes veikšanas un notekūdeņu paraugu ņemšanas periodiskums un kārtība saskaņā ar analīžu nepieciešamību un tehniskām
iespējām.
10.4.3. Pakalpojumu sniedzējs nosaka, kādas piesārņojošās vielas tiks noteiktas notekūdeņu ķīmiskajās analīzēs, izveidojot attiecīgu šo vielu sarakstu, uz kā pamata tiek izdota atļauja un noslēgts Lī9.lpp.
gums.
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10.4.4. Notekūdeņu paraugu drīkst noņemt Pakalpojuma sniedzējs tikai Abonenta pārstāvja klātbūtnē.
10.4.5. Notekūdeņu analīzes veic akreditēta notekūdeņu kontroles laboratorija. Analīžu rezultāti tiek uzskatīti par derīgiem līdz laboratorijas slēdziena rezultātu saņemšanai par atkārtotām analīzēm.
10.5. Maksas aprēķināšana par ražošanas notekūdeņu novadīšanu Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā.
10.5.1. Kopējo maksu par notekūdeņu novadīšanu Pakalpojuma
sniedzēja kanalizācijas tīklā nosaka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātiem kanalizācijas pakalpojumu tarifiem, noslēdzot savstarpēju līgumu starp Pakalpojuma sniedzēju un
Abonentu.
10.5.2. Pakalpojumu sniedzējs Abonentam aprēķina maksu par
notekūdeņu piesārņojumu, pamatojoties uz piesārņojošo vielu koncentrācijām Abonenta notekūdeņos, kurus paredzēts novadīt Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā un pēc nodokļu likmju grupām
atbilstoši piesārņojošo vielu klasifikācijai pēc to bīstamības pakāpes
saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
10.5.3. Ja Pakalpojumu sniedzējs ir izsniedzis Abonentam atļauju novadīt Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā notekūdeņus,
kuros atsevišķu piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz šajos
Noteikumos noteikto limitējošo koncentrāciju, tad Abonentam tiek
aprēķināta papildu maksa par piesārņojumu. Papildu maksa tiek
aprēķināta trīskāršā apmērā par katras vielas koncentrācijas pārsniegumu par limitējošo koncentrāciju līdz Līgumā atļautai maksimāli pieļaujamai koncentrācijai.
10.5.4. Ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē, ka Abonenta notekūdeņos piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz Līgumā noteiktā
maksimālo pieļaujamo koncentrāciju, tad Pakalpojumu sniedzējs
Abonentam maksu par kanalizācijas pakalpojumiem iekasē trīskāršā apmērā. Pakalpojumu sniedzējs maksu par maksimāli pieļaujamās koncentrācijas pārsniegšanu Abonentam aprēķina, pamatojoties uz vienas pārbaudes analīžu rezultātiem, ņemot vērā piesārņojošo vielu koncentrāciju notekūdeņos un mēneša laikā novadīto notekūdeņu daudzumu. Pārsniedzot piesārņojošo vielu atļauto koncentrācijas līmeni vienlaicīgi vairākās vielās, pārsniegtā koncentrācija
tiek noteikta katrai vielai atsevišķi un tad summēta.
10.5.5. Pakalpojumu sniedzējs maksu par maksimāli pieļaujamās koncentrācijas pārsniegšanu Abonentam aprēķina līdz laboratorijas slēdziena saņemšanai par nākamās veiktās analīzes rezultātiem, bet ne ilgāk par 1 (vienu) mēnesi.
10.5.6. Ja Abonents Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā
novada piesārņojošās vielas, kas nav norādītas noteikumu
10.5.7.punktā, vai novada nesankcionēti, tad apmaksas aprēķiniem
piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamā koncentrācija tiek pieņemta vienāda ar maksimāli pieļaujamo koncentrāciju notekūdeņu novadīšanai ūdenstilpēs, kāda noteikta Pakalpojumu sniedzēja izsniegtajā atļaujā.
10.5.7. Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā novadāmajos
notekūdeņos piesārņojošo vielu limitējošās koncentrācijas:

Piesārņojoša viela/Limitējošā koncentrācija

mg/l

Kopējās suspendētās vielas

500

BSP5

200

ĶSP

1000

Kopējais fosfors

15

Kopējais slāpeklis

90

Tauki

0

Naftas produkti

0

pH

6,5-8,5

10.5.8. Notekūdeņi, kas satur vielas, kuras nav minētas šajos Noteikumos, tiek novadīti Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā
saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
10.6. Lietus notekūdeņus nedrīkst novadīt Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklos.
11. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu
11.1. Par šo noteikumu neievērošanu visām fiziskām un juridiskām personām uzliek administratīvo sodu šādā apmērā:
11.1.1. fiziskām personām līdz Ls 250,-;
11.1.2. juridiskām personām līdz Ls 1000,-.
11.2. Administratīvo pārkāpumu protokolu par šo noteikumu

pārkāpumu ir tiesīgi sastādīt Valsts policijas darbinieki un Iecavas
novada Domes noteiktas amatpersonas.
11.3. Administratīvo pārkāpumu lietas par šo noteikumu neievērošanu izskata un administratīvos sodus uzliek Iecavas novada Domes Administratīvā komisija.
11.4. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo personu no pienākuma novērst pārkāpumu.
12. Pārejas noteikumi
12.1. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā «Iecavas Ziņas».
Priekšsēdētājs

J.Pelsis

Pielikums Nr.3
1.tabula
Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī

Nr.
p.
k.

Ēku labiekārtotības pakāpe

Viena
iedzīvotāja
ūdens
patēriņš
diennaktī
(vidēji gadā),
l/dn

1.

Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu
ūdensapgādi, kanalizāciju un karstā
ūdens apgādi

200

2.

Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju un karstā ūdens apgādi
(ar vannām un dušām)

300

3.

Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un
kanalizāciju (bez vannām un dušām)

100

4.

Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas un
vietējo kanalizāciju

50

Kanalizācija – proporcionāli patērētajam ūdens daudzumam.
2.tabula
Ūdens patēriņš laistīšanai
Ūdens izlietojuma veids

Mērvienība

Ūdens
patēriņš,
l/m²

1. Ielu un laukumu mehanizētā
mazgāšana

1 mazgāšanas
reize

1,5

2. Ielu un laukumu mehanizētā
laistīšana

1 laistīšanas reize

0,4

3. Ielu un laukumu laistīšana
ar šļūteni

1 laistīšanas reize

0,5

4. Pilsētas apstādījumu laistīšana

1 laistīšanas reize

4

5. Zālāju un puķu dobju laistīšana

1 laistīšanas reize

6

1 laistīšanas reize
6. Stādījumu laistīšana siltum(vienu reizi diennīcās
naktī)
1 laistīšanas reize
7. Stādījumu laistīšana lecektīs (vienu reizi diennaktī)
8. Stādījumu laistīšana piemā1 laistīšanas reize
jas dārzos:
(vienu reizi dien8.1. sakņu dārzos
naktī)
8.2. augļu dārzos

15

6

15
15

Piezīmes.
1. Ja nav datu par teritorijas labiekārtošanu, pieņem, ka ūdens
patēriņš laistīšanai (laistīšanas sezonā) vidēji diennaktī ir 50-90 l/dn
uz vienu iedzīvotāju atkarībā no ūdensgūtnes ražības, teritorijas labiekārtotības pakāpes un citiem vietējiem apstākļiem.
2. Pieņem, ka laistīšanas biežums ir 1-2 reizes diennaktī.
Ar pilnu saistošo noteikumu Nr. 6 tekstu un visiem pielikumiem
varat iepazīties mājaslapā www.iecava.lv.
IZ
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Soli tuvāk
Olimpiskajām spēlēm
A: Diāna Špoģe
No 6. līdz 8. jūlijam Liepājā
norisināsies šīs vasaras valsts
nozīmīgākās sacensības –
Latvijas III Olimpiāde, kas ir
balstīta uz olimpiskajiem
principiem.
Latvijas Olimpiādes mērķis ir
noteikt mūsu valsts labākos
sportistus vasaras olimpiskajos
sporta veidos. Olimpiādē dažādās disciplīnās startēs arī Iecavas sportisti. Novada sporta skolas direktore Baiba Gāga informē, ka iecavnieki pārstāvēs
vieglatlētiku, stenda šaušanu,
galda tenisu sievietēm, triatlonu
un badmintonu. «Visi sportisti ir
cītīgi gatavojušies, un man pat ir
klusa priekšnojauta, ka stenda
šaušanas pārstāvji šogad varētu
tikt pie medaļām. Protams, visiem ir izredzes gūt labus panākumus, jo sportisti ir tālu tikuši,
taču to, kādi būs konkurenti, varēs redzēt, vien aizbraucot uz
Liepāju,» stāsta B. Gāga.
Latvijas III Olimpiāde ir noslēdzošais pieturas punkts
pirms Londonas Olimpiskajām
spēlēm. Pēc šīm sacensībām labākajiem vieglatlētiem būs
iespēja iekļūt Latvijas Olimpiskās delegācijas sastāvā. Olimpiādes žūrija izvērtēs rezultātus
un izvēlēsies tos, kas pavisam
drīz pārstāvēs Latviju Londonas
Olimpiskajās spēlēs.
Vieglatlēts Rūdolfs Tonigs ir

Reklāmas raksts

pozitīvi noskaņots: «Pirms brauciena uz olimpiādi, jūtos samērā
labi, un, neskatoties uz kājas
traumu, startēšu 100 m, 200 m
un 4x100 m skrējienos. Tenējies
esmu, un domāju, ka cīņa būs!
Uztraukuma nav, jo nav laika
par to pat domāt, tagad galvā ir
tikai vien: veiksmīgi startēt un
neiegūt papildus traumas. Bet,
tad jau redzēs kā man veiksies!»
Ventspī ceturtdien, 5. jūlijā,
pl. 11:00 notiks svinīga Olimpiskās lāpas iedegšana. No Ventspils lāpa uzsāks ceļu uz Liepāju, kur 6. jūlijā notiks Olimpiādes svinīgā atklāšana. Tiešraide
būs LTV1 kanālā, pl. 21:10.
Latvijas Olimpiāde notiek reizi četros gados. Latvijas I Olimpiāde 2004. gadā un Latvijas II
Olimpiāde 2008. gadā notika
Ventspilī. Olimpiādes programmā ir iekļauti 26 olimpiskie sporta veidi: airēšana, badmintons,
basketbols, bokss, burāšana, cīņa, džudo, futbols, galda teniss,
golfs, handbols, jātnieku sports,
kanoe un smaiļošana, loka
šaušana, paukošana, peldēšana, regbijs, riteņbraukšana, taekvondo, šaušana, svarcelšana,
teniss, triatlons, vieglatlētika,
vingrošana un volejbols. Šogad
visvairāk disciplīnu norisināsies
Liepājā, taču dažos sporta veidos
sportisti sacentīsies Grobiņā,
Aizputē, Usmā, Ventspilī, Jūrmalā, Rīgā un Limbažos. IZ

Iesaisties svētku veidošanā arī tu!
Aicinām visus kopīgi izveidot fotokolāžu «Mana Iecava».
Varbūt kādam tā ir senā Iecava, citam tās ir dzirnavas vai koka
tiltiņš. Aicinām ikvienu nest fotgrāfijas dažādos formātos uz
Iecavas kultūras namu.
Ja tev mājās lieku vietu aizņem nevajadzīgs velosipēds, kas
vairs nav braucamā stāvoklī, vai lietussargi, kas cietuši stiprā
vējā, tad nekrāj putekļus un droši šīs lietas nogādā veikalā «Ciku
Cakas». Floristes Iecavas svētkos 21. jūlijā šīm lietām dos otro
elpu, izpušķojot tās ar ziediem.
Aicinām pieteikties amatniekus demonstrēt savas amatu
prasmes, veidot amatnieku un mājražotāju produktu tirgu
svētku «Iecavai 520» ietvaros 21. jūlijā.
Pieteikumus sūtīt uz e-pastu kultura.iecava@apollo.lv vai
pietikt pa tālr. 63941234, 29109156.
2

Ja arī tev mājās ir interesants ZVANS, kuru labprāt parādītu
citiem, tad to droši nes uz kultūras namu līdz 20. jūlijam.
Kopā izveidosim Iecavas zvanu izstādi!
Būtisks svētku akcents ir Iecavas iedzīvotāju, iestāžu un uzņēmumu izrādīšanās gājienā «AR SENATNES ELPU», kurā ikviens
no mums var apliecināt savu piederību Iecavai – vietai, kuru mēs
saucam par savējo! Būsim aktīvi un atraktīvi svētku dalībnieki! Ar
labu noskaņojumu, smaidu un humora dzirksti aicinām
pievienoties un kuplināt svētku gājienu arī jūsu kolektīvu, veidojot
svētku gājiena vizuālo tēlu!
Pulcēšanās gājienam - plkst. 21:00 pie kultūras nama.
Maršruts: kultūras nams - Rīgas iela - Krasta iela – Puškina iela
- gājiens noslēgsies estrādē ar katra kolektīva desmit sekunžu
uzsaukumu svētkos.
Pieteikšanās līdz 13. jūlijam. Iecavas novada Domē (tālr.
63941301) vai kultūras namā (tālr. 63941234)
Sīkāka informācija par Iecavas svētkiem www.iecava.lv;
precizējumus par pasākumiem var saņemt kultūras namā pa tālr.
63941234, 26666126, 29109156.
Svinēsim svētkus kopā!
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Sporta ziņas

Pateicības

No 30. jūnija līdz 1. jūlijam Liepājā aizritējis Latvijas čempionāts
B grupai un junioriem.
Juniori
Kristaps Prokopovičs - 2. vieta 5000 m skrējienā (17 min 41 sek.) un
4. vieta 3000 m skrējienā (10 min 10 sek.)
Pauls Ķurbe - 6. vieta 400 m barjerskrējienā (1 min 4,15 sek.)
B grupa
Žanis Sevastjanovs - 5. vieta 100 m skrējienā (12,52 sek.) un 5. vieta
diska mešanā (35,45 m)
Daniels Fjodorovs - 5. vieta 200m skrējienā (25,49 sek.)
Mika Lejnieks 6. vieta 300m barkerskrējienā (45,67 sek.)
Žanis, Daniels, Mika ar Helviju Meļķi - 2. vieta 4x100 m skrējienā
(48,45 sek.)
IVSAC remontdarbu laikā no 18. jūnija līdz 31. oktobrim
ģimenes ārstu prakses pieņems pacientus
Pr., O., T., P. no 8.00 līdz 12.00,bet C. no 15.00 līdz 19.00.
Iepriekš piesakieties reģistratūrā pa tālr. 63941481.
Sociālā dienesta klientu ievērībai!
Dzirnavu ielas 1 ēkas remntdarbu laikā no 16. līdz 31. jūlijam
Sociālais dienests būs slēgts, bet speciālisti klientus pieņems
pirmdienās un trešdienās Iecavas novada Domes ēkas 5. stāvā.
Neskaidrību gadījumā interesēties pa tālr. 26953224; 29724335.

Svētku «Iecavai 520» norises plāns 21. jūlijā
9.00 - Iecava, mosties, svētki
klāt! Pūtēju kvarteta rīta sveicieni iecavniekiem!
Iecava zvanu skaņās:
Luterāņu baznīcā: 9.30-11.00
Senās mūzikas koncerts; pūtēju
sveicieni baznīcas zvana tornī;
svētbrīdis un draudzes ansambļa koncerts
Paralēli - zvanu izstāde un iespēja skatīt Iecavu no baznīcas torņa pl. 10.00 - 20.00
Katoļu baznīcā:11.30 Svētbrīdis
kopā ar kultūras nama jaukto
ansambli; Liepājas zvanu kora
koncerts
Iecava sporto:
no pl. 11.00 3. kārta turnīram
«Iecavas Solobasket -2012»
no pl. 12.00 «Arhīva» ekspozīcijas apskate; gleznošanas plenērs
lieliem un maziem; atraktīvas
sporta aktivitātes
Iecavnieki kino bildēs:
12.00-14.00 filmu demonstrējumi Kultūras nama lielajā zālē
Bērnu laiks:
pl. 13.00-15.00 leļļu teātra izrāde; rotaļas; radošās darbnīcas;
piepūšamās atrakcijas; gardumi; vizināšanās zirga karietē
Pieaugušo laiks:
pl. 14.00–15.00 Grupas «Labvēlīgais tips» koncerts parka
estrā-dē
Iecavnieki–vēsturiskās bildēs:
pl.15.00–15.30 Kaujas dalībnieku Gross Eckau nometnes vietas
apskate Grāfa laukumā
pl 16.00–17.00 1812. gada kaujas rekonstrukcija vecajā stadionā aiz baznīcas
17.30–19.00 «Svētki pils parkā» teatralizētas etīdes no grāfa Pālena laika parkā
17.30–19.30 Seno automobiļu
apskate
Jauniešu laiks:

no pl. 17.00 Grāfa laukumā 3 uz
jauniešu skatuves jauno grupu
«CanZone», «Gāzēts piens», «Arkādija», «Bildes no rītdienas»
koncerts. Piedalās arī deju grupa
«Matrix», konkursa «Manas sirds
talants» uzvarētāja Signija Taraņenko un rokgrupa «Monro»
Iecava no putna lidojuma:
18.30–20.30 Pacelšanās gaisa
balonā
Iecava gavilē:
pl. 18.30–20.00 Folkloras kopu
sadziedāšanās koncerts Dievdārziņā
Iecava izrādās:
pl. 21.00 Gājiens «Ar senatnes elpu» no kultūras nama uz estrādi
(piedalās Domes un pašvaldības
iestāžu pārstāvji, viesi, kultūras
nama kolektīvi, uzņēmēji)
pl. 21.30 Koncertuzvedums, kurā piedalās Ingus Pētersons, Marija Bērziņa, Gints Andžāns, Valdis Zilveris, iluzionisti Enriko un
Dace Pecolli; k/n mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi.
Svētku salūts «Iecava svētku
ugunīs» parkā
Iecava lustējas:
23.30 Grupas «Musiqq» koncerts
uz jauniešu skatuves pie sporta
nama. Pēc koncerta - DJ parādediskotēka
24.00 Lustīga svētku balle estrādē. Spēlē «Kraujas Storm Band»
Paralēli -«Prieks acīm un dvēselei»: floristu darbu izstāde un radošās darbnīcas; foto māja «Mārītes foto kompānija» (T. Bidega
foto); amatnieku tirdziņš; alus
un citas gardas
pl. 12:00 un 18:00 – ekskursijas
pa Dievdārziņu;
pl. 13.00, 15.00 un 17.00 - īskoncerti luterāņu baznīcā
Detalizētāku programmu skatieties mājaslapā www.iecava.lv vai
jubilejas laikrakstā 20.jūlijā.

Vissirsnīgākā pateicība ģimenes ārstei Tamārai Gorohovai
par manu ārstēšanu un operatīvu nosūtīšanu uz slimnīcu.
P. Veips
Liels paldies visiem mūsu draugiem, radiem, kolēģiem un
darba devējiem par atbalstu grūtajā dzīves brīdī, pavadot kapu
kalniņā mūsu māmiņu Emīliju Piebalgu.
Dace un Mārīte ar ģimenēm
Nav tādu vārdu, kuri spētu izteikt sāpes, kā arī pateicību par
atbalstu visiem, visiem, pavadot Sigurdu mūžībā.
Paldies uzņēmumiem «Dārta» un «Krustceles» par korektu
darbību.
Sarmīte
Pateicamies ikvienam, kas sniedza atbalstu un atnāca pavadīt
pēdējā gaitā mūsu mīļo tēti, vectēvu, vīru un brāli - Jāni
Straujo , kā arī sirsnīgs paldies IK «Atmiņa» darbiniekiem par
iejūtību un profesionālo darbu.

Līdzjūtības
Koks nezin, kad vētrā tas lūzīs
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās…

/O. Rikmanis/

Izsakām dziļu līdzjūtību Jāņa Straujā piederīgajiem,
no viņa uz mūžu atvadoties.
«Progresa» saietu dalībnieki
Klusē zieds un naktij pagriež vaigu.
Klusējošām lāsēm izkrīt rasa… /V. Belševica/
Iecavas novada Dome izsaka līdzjūtību Sarmītei Birkai,
dzīvesbiedru Sigurdu aizsaulē pavadot.

Aiz katra paliek dzīve un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.
/M. Jansone/
Skumstam kopā ar Sarmīti, vīru Sigurdu pēkšņi
zaudējot.
Iecavas sieviešu klubs «Liepas»
Paldies Tev, Sigurd, par kopā izdejotām vasarām un ziemām!
Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē.
Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs.
/V. Kokle-Līviņa/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību ilggadējā Iecavas deju kolektīva
dalībnieka Sigurda tuviniekiem, izvadot viņu mūžībā.
Bijušie dejotāji
Neskumstiet, kad projām gāju
Sava mūža vakarā,
Izvēlējos citas mājas
Baltā smilšu kalniņā.
/Tautasdziesma/
Skumju brīdi esam kopā ar Anta Juri Orrava
tuviniekiem.
Ozolu ielas 15 mājas iedzīvotāji

Aizsaulē aizgājuši
Sigurds Birks (01.04.1949. – 27.06.2012.)
Ants Juri Orravs (17.09.1938. – 29.06.2012.)
Irēna Krastiņa (07.05.1929. – 03.07.2012.)

2012. gada 6. jūlijā
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Reklāma un sludinājumi : : :

Pārdod : : :
Pārdodu garāžu Klusajā ielā 4,
zem kuras liels pagrabs. Ir
Zemesgrāmata. Tālr. 29521672.

Akcija 40%

iklošana,
Balkonu iest gi, durvis.
plastikāta loeru profils.
Vācu 6-kam
Tālr. 25540055, 25505112.
SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:
- skaldītu malku;
- zāģmateriālus pēc
pasūtījuma.
Tālr. 29452087.

l
Smilts, grants, šķembas
l
Kūtsmēsli, būvgruži
l
Pašizgāzējs 10m³ ar iekrāvēju.
l
Piedāvā kūtsmēslu vircu ar piegādi
strādā arī brīvdienās

Tālr. 28288822.

Pārdod māju Iecavā Robežu
ielā. Tālr. 22022053.
(mācību sākums 13. augustā)

A kategorijas kursi

Ls 30

Piedāvā darbu : : :
A/S «BALTICOVO» konkursa
kārtībā aicina darbā asistentu
komercdaļā. Sīkāka
informācija par prasībām un
pienākumiem mājas lapā
balticovo.lv sadaļā Vakances
Tālr. 63943840.
Steidzami vajadzīga strādniece
darbam puķkopībā.
Tālr. 26665409 (Z. Balodis).
SIA «UVO RIG» steidzīgi
vajadzīgs strādnieks
pastāvīgam darbam
kokzāģētavā Dzimtmisā uz
lentveida gatera. Iespējama
apmācība. Tālr. 29120419
Iecavas internātpamatskola
2012./2013. mācību gadā
aicina darbā

FIZIKAS SKOLOTĀJU.
Informācija pa tālruni
29515311.
Iecavas novada pašvaldības iestāde
«Iecavas novada Sociālais dienests»
aicina darbā

ŠOFERI-APRŪPĒTĀJU.

Kūdras un kokskaidu
briketes apkurei
augsta kvalitāte
cena no Ls 80
piegāde visā Latvijā.
www.eko-briketes.lv
u
Tel. 28828288.
Iga
No

s
nija

Kanalizācijas sūknēšana (10 t)
Smilts, grants, šķembas, melnzeme,
kūtsmēsli, būvgružu izvešana
(pašizgāzējs 10 m3 ar iekrāvēju)
(pašizgāzējs ar 12 m3 konteineru)
Ķēžu ekskavatora pakalpojumi
Grunts veltņa pakalpojumi

Tālr. 29457686

Prasības:
~ labas komunikācijas spējas ar
visu vecumu cilvēkiem,
īpaši gados vecākiem;
~ iecietība;
~ laba Iecavas novada teritorijas
pārzināšana;
~ «B» kategorijas autovadītāja
apliecība;
~ šofera darba stāžs ne mazāk kā
pieci gadi;
~ spēja organizēt darbu patstāvīgi.
CV, izglītību apliecinošu dokumenta
kopiju un autovadītāja apliecības
kopiju jāiesniedz aizlīmētā aploksnē
līdz 29.07.2012. Iecavas novada
Domes kancelejā - Skolas ielā 4,
Iecavā, Iecavas novadā, 2. stāvā.

Pārdod labu divistabu dzīvokli
5. stāvā piscstāvu mājā pašā
Iecavas centrā. 49 m² liels ar
divām izolētām istabām.
Tālr. 29697855.
Pārdodu lietotu ledusskapi un
automātisko veļasmašīnu. Par
cenu vienosimies.
Tālr. 26705585.
Pārdodu aramzemi 5 ha pie
Karjerām. Tālr. 29521672.

Pazaudēts : : :
Progresa rajonā pazudusi
sudraba ķēdīte ar krustiņu,
kurā iegravēts zēna vārds.
Lūdzam atradēju zvanīt pa tālr.
29535650. Atlīdzība garantēta.

Vēlas strādāt : : :
Studente meklē darbu vasaras
sezonai. Tālr. 28826990.

Dažādi : : :
Trimera pakalpojumi.
Tālr. 27055085.
Zemes apstrāde: aršana,
kultivēšana, diskošana,
vagošana, mazdārziņu
frēzēšana, teritorijas
appļaušana, planēšana ar
buldozeru. Transporta
pakalpojumi ar traktoru:
iekraušana, izkraušana. Zemes
sagatavošana piemājas mauriņa
izveidošanai. Tālr. 29555118.
SIA «FeroM» pieņem melnos
metāllūžņus. Labas cenas, ātrs
apmaksas veids, demontējam
objektus un braucam tiem
pakaļ. Tālr. 25424001.
Licences Nr. 2010-04/280.
Kapu pieminekļi, apmales,
sētiņas. Tirgus ielā 7a.
Tālr. 26369904.
Šķeldošanas pakalpojumi,
pērkam zarus un lapukoku
cirsmas, attīram aizaugušas
platības. Tālrunis 27844208.

12.

Iecavas novada Dome
aicina darbā

Iecavas internātpamatskolas
DIREKTORU.
Prasības pretendentiem:

- augstākā pedagoģiskā izglītība;
- vismaz 3 gadu pieredze
pedagoģiskajā darbā;

- augsta atbildības sajūta, iniciatīva
un spēja patstāvīgi
pieņemt lēmumus;
- rekomendācijas no esošās un/vai
iepriekšējās darba vietas.
Motivācijas vēstuli, rekomendācijas,
CV un izglītību apliecinoša
dokumenta kopijas jāiesniedz
Iecavas novada Domes kancelejā
Skolas ielā 4, Iecavā,
Iecavas novadā, LV-3913,
līdz 2012. gada 16. jūlijam personīgi
vai pa pastu
(pasta zīmogs 16. 07.).
Uzziņas pa tālruni 63941721.

Iecavas novada Dome
aicina darbā

VESELĪBAS VEICINĀŠANAS
KOORDINĒTĀJU.
Aicinām amatam pieteikties
speciālistu, pārliecinātu veselīga
dzīvesveida piekritēju, kas ne tikai
pats dzīvo aktīvu un veselīgu dzīvi,
bet ar veselību veicinošām idejām
varēs aizraut arī citus Iecavas
novada iedzīvotājus.
Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība (priekšroka
tiks dota pretendentam
ar sabiedrības
veselības speciālista,
medicīnas vai sporta
organizatora izglītību);
- labas zināšanas Latvijas
sabiedrības veselības
likumdošanā;
- vismaz divu svešvalodu prasme
sarunvalodas līmenī;
- spēja organizēt darbu patstāvīgi,
labas saskarsmes prasmes
un prasme strādāt
komandā;
- rekomendācijas no esošās un/vai
iepriekšējās darba vietas.
Motivācijas vēstuli ar savu
redzējumu uz sabiedrības veselības
problēmām un to risinājumiem
Iecavas novadā, rekomendācijas,
CV un izglītību apliecinošu
dokumentu kopijas jāiesniedz
Iecavas novada Domes kancelejā
Skolas ielā 4, Iecavā,
Iecavas novadā, LV- 3913,
līdz 23. jūlijam personīgi vai pa
pastu (pasta zīmogs 23.07).
Uzziņas pa tālruni 63942443.
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