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Rolands Bārenis

Latvijas Neatkarības atjaunoša-
nas svētku noskaņā esam sagaidījuši 
maiju un svētku noskaņā maijs tur-
pināsies – tuvojas Kandavas novada 
svētki. Šogad novada svētki plānoti 
norisēm bagāti, par to liecina piesā-
tinātā svētku programma. Pasāku-
mu organizatori aicina katru novada 
iedzīvotāju aktīvi piedalīties svētku 
norisēs un gūt prieku pašiem, kā arī 
dāvāt to citiem. Īpaši aicinām piedalī-
ties 29.maija svētku gājienā pulksten 
10:00, lai kuplā pulkā dotos no Kan-
davas K.Mīlenbaha vidusskolas līdz 

Vecpilsētas laukumam un ieskandi-
nātu svētkus Kandavas novadā.   

Šīs vasaras kultūras un spor-
ta pasākumu rīkošanā iesaistās arī 
Valsts Kandavas lauksaimniecības 
tehnikums, organizējot pasākumus 
un uzņemot ciemiņus, kas vienno-
zīmīgi papildinās kultūras un sporta 
pasākumu sarakstu. Kā viens no tiem 
būs – skolēnu sporta spēles, kas no-
tiks 27.maijā Kandavas stadionā. Sa-
vukārt, jūnija sākumā Kandavā plāno 
rīkot sporta spēles LR Iekšlietu mi-
nistrijas darbinieki.

Mēs vienmēr esam lepojušies ar 
skaisto un sakopto Kandavu un tas ir 
visu mūsu nopelns. Vēlos pateikties 
čaklajiem talciniekiem, kas, neska-
toties uz sliktajiem laika apstākļiem, 
atbalstīja Lielo talku un piedalī-
jās sakopšanas darbos visā novadā. 
Vienlaicīgi vēlos atkārtoti aicināt 
iedzīvotājus sakopt savus īpašumus, 

4. maijā Kandavas kultūras nams organizē-
ja ziedu sveicienu par godu Latvijas Republikas 
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas ga-
dadienai. Domes priekšsēdētājs Rolands Bāre-
nis svinīgā uzrunā sveica Latviju un Kandavas 
novadu svētkos. Pasākuma laikā domes vadība 
kopā ar iedzīvotājiem piedalījās lielā novada zie-
da veidošanā. Ziedu veidoja Margrietiņas formā, 
kas simbolizē Kandavas novadu – Kandavas pil-
sēta kā zieda centrs un novada pagasti - ziedla-
piņas. Visdažādākos pavasara ziedus nesa lieli 
un mazi svētku dalībnieki, paši tos ziedlapiņās 
sakārtoja vai arī to uzticēja zinošajai floristei 
Baibai Kronbergai. Pirmo ziedlapiņu burta „C” 
veidolā darināja Cēres pagasta aktīvās meitenes 
Inga, Santa un Līga. Svētkus noslēdza jauktā 
kora «Kandava» dalībnieku koncetrts. Kandavas 
novada domes vadība izsaka mīļu paldies visiem 
novada iedzīvotājiem, kuri bija atsaucīgi un ie-
saistījās lielā zieda veidošanā, kā arī izrotāja ar 
ziediem skatlogus un mājas! Liels paldies jums!

ja nav bijusi izdevība to paveikt līdz 
šim. Arī Kandavas novada dome tur-
pina organizēt teritorijas sakopšanas 
un labiekārtošanas darbus, kurus 
varat vērot gan pilsētas, gan novada 
teritorijā. Dome turpina meklēt fi-
nansējumu ielu remontiem, īpaši tas 
nepieciešams Lielās ielas Kandavā 
rekonstrukcijai. Dome turpina arī ak-
tīvi meklēt sadarbības partnerus un 
strādā, īstenojot aizsāktos projektus 
– ielu, ūdensvadu rekonstrukciju, ēku 
siltināšanas un teritorijas labiekār-
tošanu. Šobrīd, ar vietējo uzņēmēju 
atbalstu, top pils makets Bruņinieku 
pilskalna pakājē. 

Noslēgumā vēlreiz vēlos pateikt 
paldies visiem Kandavas novada at-
saucīgajiem un aktīvajiem iedzīvotā-
jiem, kas piedalās novada pasākumos 
un svētku norisēs. Paldies par atbal-
stu! 

  

Kandavas novads Latvijai dāvina ziedu

Foto: Uldis Vēciņš
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2010.gada 26.aprīļa domes sēde

Nedēļu pirms domes sēdes Kan-
davā bija ieradušies vācu kompānijas 
„Danpower” pārstāvji, lai sniegtu in-
formāciju Vides aizsardzības un ko-
munālo jautājumu komitejas sēdē par 
sadarbību kopuzņēmuma izveidoša-
nai. Deputāti nolēma: pieņemt zinā-
šanai vācu kompānijas „Danpower” 
pārstāvju sniegto informāciju par sil-
tumapgādes iespējamiem risinājumu 
veidiem Kandavas pilsētā un izskatīt  
iespēju dibināt Kandavas novada paš-
valdībai kopuzņēmumu ar kompāni-
ju „Danpower” siltumapgādes jautā-
jumu risināšanai Kandavas pilsētā.

Izvērtējot ēku kompleksa „Grenču 
skola” turpmāko izmantošanu, depu-
tāti nolēma: 1.Akceptēt priekšlikumu 
par ēku komplekta „Grenču skola”  
turpmāko izmantošanu kā dzīvojamā 
māja,  lietošanas veids - dažādu soci-
ālo grupu kopdzīvojamā māja. 2. Uz-
dot SIA „Kandavas namsaimnieks” 
valdes loceklim D.Rozenfeldam līdz 
2010.gada 20.maijam iesniegt domē 
veicamo darbu aprakstu un izdevu-
mu tāmes. 3. Kontroli par pieņemtā 
lēmuma izpildi uzdot domes izpild-
direktoram G.Gelperam.

Trases „Swedbank Kartodroms 
Kandava” pārstāvis K.Miķelsons, zvē-
rinātā advokāte L.Štrause, trokšņu 
eksperts G.Kozlovskis  Vides aizsar-
dzības un komunālo jautājumu ko-
mitejas sēdē 22.04.2010. informēja, 
ka ir veikti vairāki nozīmīgi pasāku-
mi pārkāpumu novēršanā, tai skaitā 
veikti papildus trokšņu mērījumi, uz-
likti tehnikai klusinātāji un juridiski 
sakārtoti dokumenti atbildības no-
teikšanai. Deputāti nolēma lūgt kar-
tinga trases „Swedbank Kartodroms 
Kandava” pārstāvjiem iesniegt rakst-
veidā līdz domes sēdei 27.05.2010. 
informāciju par veiktajiem pasāku-
miem trokšņu ierobežošanā un ties-
vedībā pieņemto lēmumu.

Veicot izmaiņas Dzīvokļu komisijas 
sastāvā deputāti vienabalsīgi nolēma: 

1. Atbrīvot ar 2010.gada 26.aprīli no 
darbības Kandavas novada domes Dzī-
vokļu komisijā Sanitu Irbi SIA „Kanda-
vas komunālie pakalpojumi” referenti.

2. Apstiprināt ar 2010.gada 26.ap-
rīli Kandavas novada domes Dzīvok-
ļu komisijas sastāvā Aiju Daniševsku   
SIA „Kandavas namsaimnieks” darbu 
vadītāju.

Tāpat vienbalsīgi deputāti nolēma 
atļaut mainīt nosaukumu uz  Kanda-
vas novada domes pašvaldības aģen-
tūra „Kandavas novada sociālais die-
nests”, uzdot pašvaldības aģentūras 
direktoram I.Leitartam veikt darbī-
bas saistībā ar aģentūras nosaukuma 
maiņu, uzdot pašvaldības aģentū-
ras direktoram I.Leitartam iesniegt 
apstiprināšanai maija domes sēdē 
Kandavas novada domes pašvaldības 
aģentūras „Kandavas novada sociā-
lais dienests” nolikumu un sadarbī-
bas līguma projektu.

Izskatot saņemto iesniegumu no 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadē-
mijas pilna laika klātienes nodaļas 
2.studiju gada studenta Almanda Mi-
hailova dzīv. Zantes pagastā, Kanda-
vas novadā ar lūgumu domei galvot 
studiju kredīta saņemšanai.

Pamatojoties uz 29.05.2001. Mi-
nistru kabineta noteikumiem Nr. 
220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, 
atmaksāts un dzēsts studiju kredīts 
un studējošā kredīts no kredītiestā-
des līdzekļiem ar valsts vārdā snieg-
tu galvojumu” 13. punktu, Ministru 
kabineta 25.03.2008. noteikumu 
Nr.196. „Noteikumi par pašvaldību 
aizņēmumiem un galvojumiem”6. 
un 13.punktu un domes apstiprinā-
tajiem 24.12.2002.  (protokols Nr. 
15, 6.§)  noteikumiem „Par Kanda-
vas novada domes sniegtajiem gal-
vojumiem Kandavas novada trūcīgo 
ģimeņu bērnu studiju un studējošo 
kredītu saņemšanai”, deputāti vien-
balsīgi nolēma: 

1. Izsniegt galvojumu Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmijas pilna 
laika klātienes nodaļas 2.studiju gada 
studentam A.Mihailovam, dzīv.  Zan-
tes pagastā, Kandavas novadā studiju 
kredīta saņemšanai.

2. Uzdot domes izpilddirekto-
ram G.Gelperam noslēgt līgumu ar 
A.Mihailovu.

Izskatot iespējas līdzfinansēt pro-
jektus iesniegšanai Latvijas – Švei-
ces sadarbības programmu grantu 
shēmas „NVO fonds” apakšprojektu 
atklātajā konkursā, Dome nolēma 
piešķirt biedrībai „Radošais centrs 
„Saules šūpulītis” pašvaldības līdz-
finansējumu 2,5% apmērā, piešķirt 
SO „Zantes dāmu klubs” pašvaldības 
līdzfinansējumu  2,5% apmērā pro-
jekta, iesniegta Latvijas - Šveices sa-
darbības programmu grantu shēmas 

„NVO fonds” atklātajā konkursā, at-
balsta gadījumā un piešķirt biedrībai 
„Kandavas novada amatnieku biedrī-
ba” pašvaldības līdzfinansējumu 300 
LVL apmērā projekta, iesniegta Lat-
vijas - Šveices sadarbības programmu 
grantu shēmas „NVO fonds” atklātajā 
konkursā, atbalsta gadījumā.

Lai nodrošinātu normatīvajos 
aktos noteiktās funkcijas Kandavas 
novada dome saskaņā ar likumu no-
lēma:

1.Apstiprināt 2010.gada 9.aprīļa 
apsekošanas aktu un veikt tajā reko-
mendētās darbības.

2.Uzdot SIA „Kandavas komunā-
lie pakalpojumi” veikt nepieciešamos 
pasākumus un apsekošanas aktā re-
komendētās darbības ūdensvada avā-
rijas seku novēršanā un lietus notek-
ūdeņu sistēmas izbūvē ielas posmu 
Lielā ielā, Kandavā no Sabiles ielas 
līdz Abavas ielai;

3.Lēmuma 2.punktā noteiktā 
uzdevuma veikšanai Kandavas no-
vada domei, nepieciešamības gadī-
jumā, ņemt aizdevumu Valsts kasē 
LVL123908,89 un novirzīt SIA „Kan-
davas komunālie pakalpojumi” un 
pēc darbu pabeigšanas veikt grozīju-
mus pamatkapitālā, palielinot to par 
ieguldījuma apmēru izbūvēto inže-
niertīklu vērtībā.

4.Sagatavot un iesniegt domei, 
nepieciešamības gadījumā, pieprasī-
jumu aizdevuma LVL123908,89 sa-
ņemšanai Valsts kasē paredzētajam 
finansējumam Lielās ielas, Kandavā 
rekonstrukcijai.

5. Pēc apstiprinājuma saņemša-
nas no Valsts kases par aizdevuma 
piešķiršanu uzdot Kandavas nova-
da domes galvenajai grāmatvedei 
D.Rudēvicai sagatavot grozījumus 
Kandavas novada domes 28.01.2010.
saistošajos noteikumos Nr.1 „2010.
gada pamatbudžets un speciālais bu-
džets” un iesniegt apstiprināšanai do-
mes sēdē.

6.Uzdot domes Attīstības un plā-
nošanas nodaļai risināt jautājumu par 
finanšu piesaisti projekta īstenošanai.

Pamatojoties uz situāciju, ka ne-
kustamais īpašums Sabiles ielā 1, 
Kandavā ir kritiskā stāvoklī un ap-
draud iedzīvotāju dzīvību, deputāti 
nolēma:

1.Uzdot Kandavas novada Būv-
valdes vadītājai A.Apinei nekavējo-
ties organizēt pasākumus neapdzī-
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votās ēkas Sabiles ielā 1, Kandavā, 
Kandavas novadā avārijas stāvokļa 
novēršanai saskaņā ar SIA „LBS – 
Konsultants” tehniskās apsekošanas 
atzinumā sniegtajām rekomendāci-
jām uz nekustamā īpašuma Sabiles 
ielā 1,  Kandavā kopīpašnieku rēķina.

2. Izdevumus par īpašuma sakārto-
šanu paredzēt no pašvaldības budžeta.

3. Pēc neapdzīvotās ēkas Sabiles 
ielā 1, Kandavā, Kandavas novadā 
avārijas stāvokļa novēršanas norma-
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā pie-
dzīt no nekustamā īpašuma Sabiles 
ielā 1,  Kandavā kopīpašniekiem visus 
izdevumus, kas saistīti ar  būves sa-
vešanu kārtībā  un draudošo briesmu 
novēršanu.

4. Informēt nekustamā īpašuma 
Sabiles ielā 1, Kandavā  kopīpašnie-
kus I.Urajevu un V.Pumpīti  par do-
mes sēdē pieņemto lēmumu.

Izskatot nekustamā īpašuma jau-
tājumus, deputāti pieņēma lēmumu:

Atteikties no pirmpirkuma tie-
sībām uz Agritai Paučei, dzīv.  Kan-
dava, Kandavas novads, piederošo 
nekustamo īpašumu Mazā Skolas iela 
9, Kandava, Kandavas novads.

Atteikties no pirmpirkuma tiesī-
bām uz Rudītei Belovai, dzīv.  Vānes 
pagasts, Kandavas novads, piederošo 
nekustamo īpašumu „Knapšas”, Vā-
nes pagasts, Kandavas novads.

Atteikties no pirmpirkuma tiesī-
bām uz Edgaram Račkovskim, dzīv.  
Tumes pagasts, Tukuma novads, pie-
derošo nekustamo īpašumu „Mež-
malītes”, Matkules pagasts, Kandavas 
novads.

Atteikties no pirmpirkuma tiesī-
bām uz Voldemāram Miltam, dzīv. 
Rīga piederošo nekustamo īpašumu 
„Lejas Bērziņi”, Vānes pagasts, Kan-
davas novads. 

Atļaut Sarmītei Ošeniecei  dzīv. 
Vānes pagasts, Kandavas novads, at-
dalīt zemes gabalu 4,2 ha platībā  no 
nekustamā īpašuma “Skabārži”, Vā-
nes pagasts, Kandavas novads.

Iznomāt nekustamo īpašumu 
„Vilkevici”, Matkules pagasts, Kanda-
vas novads.

Piešķirt adresi SIA Tele2 būvju 
nekustamam īpašumam, GSM tīkla 
masta (H=92.0) un bāzes stacijas iz-
vietojumam, kurš atrodas uz nekus-
tamā īpašuma „Sudmalas”, Zantes pa-
gasts, Kandavas novads ,„Bāzes staci-
ja”, Zantes pagasts, Kandavas novads.

Piešķirt Jānim Bērzkalnam, 
Viesturam Celmam  un Jānim Kal-
narājam katram 1/3 domājamā daļa,  
bet visiem kopā piederošajam nekus-
tamajam īpašumam, kas sastāv no 
zemes gabala platībā 1,3 ha  un uz tā 
esošajām ēkām adresi: „Variebas kal-
te”, Vānes pagasts, Kandavas novads.

Mainīt un piešķirt Kandavas 
novada domes nekustamajam īpa-
šumam zemes gabalam platībā 0,4 
ha „Silavas-2”, Cēre, Cēres pagasts, 
Kandavas novads  un uz tās esoša-
jām ēkām (būvēm) „Silavas”  adre-
si uz „Silavas”, Cēre, Cēres pagasts, 
Kandavas novads, lai būtu vienots 
nosaukums zemei un uz tās esošajām 
ēkām. Zemes lietošanas mērķis: 0903 
– Valsts un pašvaldību pārvaldes ies-
tāžu apbūve.

Atcelt Kandavas novada domes 
2009.gada 23.decembra sēdes proto-
kola Nr.18 19.§ „Par nekustamā īpa-
šuma jautājumiem Kandavas novadā” 
1. punktā pieņemto lēmumu, svītro-
jot minētā lēmuma 1. punktu.

Atdalīt no Kandavas novada do-
mei, ..., juridiskā adrese Dārza iela 6, 
Kandava piekrītošās zemes vienības 
platībā 72594 m2, Abavas iela 32A, 
Kandava, Kandavas novads, ar ka-
dastra Nr. 9011 001 ... zemes gabalu 
platībā 30557 m2 un piešķirt adresi: 
Abavas iela 32B, Kandava, Kanda-
vas novads. Noteikt zemes lietošanas 
mērķi: 0501 – Dabas pamatnes, par-
ki, zaļās zonas un citas rekreācijas 
nozīmes objektu teritorijas, ja tajās 
atļautā saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kāda cita klasifikā-
cijā norādīta lietošanas mērķa. Atli-
kušajai zemes vienībai platībā 42037 
m2 saglabāt adresi Abavas iela 32A, 
Kandava, Kandavas novads. Noteikt 
zemes lietošanas mērķi: 0601 – Indi-
viduālo dzīvojamo māju apbūve.

Atļaut Guntim Krūmiņam (p.k. 
..), dzīv. .., Zemītes pagasts, Kandavas 
novads, atdalīt no nekustamā īpašu-
ma „Lapsas”, Zemītes pagasts, Kanda-
vas novads ar kadastra Nr. 9094 003 
... četrus zemes gabalus. Zemes gaba-
lu platībā 5,6 ha ar kadastra apzīmē-
jumu 9094 003 ..., zemes gabalu platī-
bā 3,74 ar kadastra apzīmējumu 9094 
003 ..., zemes gabalu platībā 3,28 ha 
ar kadastra apzīmējumu 9094 003 ... 
un zemes gabalu platībā 10,6 ha ar 
kadastra apzīmējumu 9094 003 ... 
Minētos zemes gabalus pievienot pie 

zemes gabala platībā 16,7 ar kadastra 
Nr. 9094 001 .., kas tika izveidots ar 
Kandavas novada domes 25.09.2008. 
sēdes Nr.10, 20§ „Par nekustamā 
īpašuma jautājumiem Kandavas no-
vadā” 20. punkta lēmumu un piešķir 
kopēju adresi „Lejaspriedes”, Zemītes 
pagasts, Kandavas novads. Zemes 
lietošanas mērķis: 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

Atlikusī Zemītes pagasta īpašuma 
„Lapsas” zemes platība 90,11 ha. Ze-
mes lietošanas mērķis: 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir lauksaimniecība.

Iznomāt zemes gabala daļu 1,7 ha 
platībā no nekustamā īpašuma „Sud-
rabiņu zeme”, Cēres pagasts, Kanda-
vas novads, kadastra Nr. 9044 002 ... 
Sanitai Irbei uz 3 gadiem, nosakot 
nomas maksu gadā 1,5% apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības. 

Zemesgabala lietošanas mērķis: 
0101 – zeme, kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība.

Iznomāt zemes gabalu platībā 1,5 
ha „Lucernas”, Vānes pagasts, Kanda-
vas novads, kadastra Nr. 9088 005 ... 
SIA „Rapšulauks” uz 3 gadiem, nosa-
kot nomas maksu gadā 1,5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības. 

Zemesgabala lietošanas mērķis: 
0101 – zeme, kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība.

 Atļaut Gatim Eņģelim, p.k. ..., 
dzīv. .., Kandavas pagasts, Kandavas 
novads, atdalīt trīs zemes gabalus 
kopplatībā 6,06 ha no nekustamā 
īpašuma “Mazkārumi”, Kandavas pa-
gasts, Kandavas novads, ar kadastra 
Nr. 9062 010 .... Zemes gabalu platī-
bā 3,6 ha ar kadastra apzīmēju 9062 
010 ..., zemes gabalu platībā 0,4 ha 
ar kadastra apzīmējumu 9062 011 ... 
un zemes gabalu platībā 2,06 ha ar 
kadastra apzīmējumu 9062 011 ... un 
piešķirt kopēju adresi “Tūtiņas”, Kan-
davas pagasts, Kandavas novads. No-
teikt zemes lietošanas mērķi: 0101 – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. Atlikusī 
Kandavas pagasta īpašumam „Maz-
kārumi” zemes platība ir 9,64 ha. Ze-
mes lietošanas mērķis: 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir lauksaimniecība.

Apvienot un piešķirt  Kandavas 
novada domes diviem nekustama-
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jiem īpašumiem zemes gabalam pla-
tībā 2,3 ha „Matkules kapi”, Matkules 
pagasts, Kandavas novads ar kadastra 
Nr. 9070 003 ... un zemes gabalam 
platībā 0,7 ha „Smilgas”, Matkules 
pagasts, Kandavas novads ar kadas-
tra Nr. 9070 003 ..., adresi „Matkules 
kapi”, Matkules pagasts, Kandavas 
novads. Noteikt zemes lietošanas 
mērķis: 0907 – Kapsētu teritorijas un 
ar tām saistīto ceremoniālo ēku un 
krematoriju apbūve.

Pamatojoties uz Kandavas nova-
da Vānes pagasta teritorijas plānoju-
mu, kas pārapstiprināts 27.08.2009. 
kā Kandavas novada saistošie no-
teikumi  Nr.7 „Par teritorijas plāno-
jumiem”, Zemes ierīcības likuma 
8.panta 3.punktu, un 11.12.2007. Mi-
nistru kabineta noteikumiem Nr.867 
“Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi”, deputāti nolēma: 

Atļaut uzsākt zemes ierīcības 
projekta izstrādi zemes vienības sa-
dalīšanai īpašumā “Veči” Vānes pa-
gastā, Kandavas novadā (nekustamā 
īpašuma kadastra Nr.  9088  003  ..., 
sadalāmās zemes vienības kadastra 
apzīmējums 9088 003 ...) Ilgvara Jēča 
pilnvarotās personas Gunitas Kalni-
ņas ierosinājuma.

Apstiprināt darba uzdevumu ze-
mes ierīcības projekta izstrādei.

Atļaut uzsākt zemes ierīcības pro-
jekta izstrādi īpašumā ar adresi Dai-
gones iela  9, Bikšes, Kandava, Kan-
davas novads (nekustamā īpašuma 
kadastra Nr.9011 001...) pēc Regīnas 
Bērziņas ierosinājuma.

Apstiprināt darba uzdevumu ze-
mes ierīcības projekta izstrādei.

Domes sēdes protokols pieejams 
www.kandava.lv sadaļā Pašvaldība.
Nākamā domes sēde plānota 2010.

gada 27. maijā plkst.13.00

A P S T I P R I N Ā T I
Kandavas novada domes sēdē

26.04.2010. (protokols Nr. 4.  8.§)
Kandavas novada domes saistošie 

noteikumi  Nr. 7
“Par Kandavas novada ūdensvada 

un kanalizācijas tīklu un būvju
būvniecību, ekspluatāciju

un aizsardzību”
Lietoto terminu skaidrojums 
Pakalpojumu sniedzējs – komer-

sants, iestāde, kura ūdensapgādes un 

kanalizācijas nozarē sniedz sabied-
riskos pakalpojumus, veic dzeramā 
ūdens ieguvi un novadīšanu līdz 
patērētājam, veic notekūdeņu savāk-
šanu no patērētāja, to novadīšanu 
uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, 
attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu no-
vadīšanu.

Lietotājs – fiziska vai juridiska 
persona, kura ir noslēgusi līgumu ar 
Pakalpojuma sniedzēju par ūdens 
un/vai kanalizācijas pakalpojumu sa-
ņemšanu.

Blakus lietotājs – fiziska vai ju-
ridiska persona, kura saņem ūdens 
un/vai kanalizācijas pakalpojumus 
pa jau esoša Lietotāja ēkas iekšējiem 
vai zemes gabala robežās esošiem 
Pakalpojumu sniedzēja tīkliem un/
vai šķērsojot cita īpašnieka zemi un 
ir noslēdzis līgumu ar Lietotāju vai ar 
Lietotāja rakstisku piekrišanu, kā arī 
saskaņojis ar Pakalpojuma sniedzēju 
šo pakalpojumu lietošanu.

Apsaimniekotājs – fiziska vai ju-
ridiska persona, kas veic ēkas iekšējo 
tīklu tehnisko uzturēšanu un pakal-
pojuma maksas sadali ēkā starp vai-
rākiem Lietotājiem, pamatojoties uz 
noslēgtiem līgumiem ar Pakalpojuma 
Lietotājiem un Pakalpojuma sniedzēju. 

Ražošanas notekūdeņi - notek-
ūdeņi, kas radušies komercdarbības 
un ražošanas vietās un nav klasificē-
jami kā sadzīves vai lietus notekūdeņi. 

Sadzīves notekūdeņi - notekūde-
ņi, kas radušies publiskās un dzīvo-
jamās ēkās un sabiedrisko pakalpo-
jumu sniegšanas vietās dažādu fizio-
loģisko, higiēnas un sadzīves darbību 
rezultātā. 

Lietus notekūdeņi - virsūdeņi, 
kuri tiek novadīti novada lietus ka-
nalizācijas tīklā un izņēmuma gadī-
jumos, saskaņojot ar pakalpojuma 
sniedzēju, saimnieciskās kanalizāci-
jas tīklā.

Pagaidu ūdensvada tīkli – tīkli, 
kuri izbūvēti būvniecības vajadzībām 
uz būvniecības laiku, un tīkli, kuri iz-
būvēti un tiek ekspluatēti par Pakal-
pojumu lietotāja līdzekļiem un neat-
bilst Ministru kabineta 01.02.2000. 
noteikumiem Nr.38 “Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 
“Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”” 
(turpmāk – Latvijas būvnormatīvs 
222-99).

Verificēšana – šo noteikumu iz-
pratnē uzstādīto mērīšanas līdzekļu 

atbilstības noteikšana.
Segtie darbi – būvdarbi, kuru ap-

joma un kvalitātes kontroli pēc tiem 
sekojošo būvdarbu veikšanas nav 
iespējams izdarīt bez īpašiem pasā-
kumiem vai papildus darba, kā arī 
finanšu un citu resursu piesaistīšanas. 

Tīklu apkalpošanas robežu akts 
– Pakalpojumu sniedzēja un Lietotā-
ja vai Pakalpojumu sniedzēja, Lieto-
tāja un Blakus lietotāja sastādīts akts, 
kurā norādītas robežas, kādās ūdens-
vada un kanalizācijas tīklus apkalpos 
katra puse. 

Līgums – šo noteikumu izpratnē 
juridisks dokuments, kurā Lietotājs 
vai Blakus lietotājs, Apsaimniekotājs 
un Pakalpojumu sniedzējs vienojas 
par ūdens un/vai kanalizācijas pakal-
pojumu sniegšanas un saņemšanas 
kārtību, uzskaiti, norēķinu kārtību, 
abu pušu tiesībām un pienākumiem.

Nesankcionēts pieslēgums – pat-
vaļīga pieslēgšanās novada centralizē-
tās ūdensapgādes un /vai kanalizācijas 
tīkliem bez tehnisko noteikumu sa-
ņemšanas vai ūdens un/vai kanalizā-
cijas lietošana bez attiecīga līguma no-
slēgšanas ar Pakalpojumu sniedzēju.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie noteikumi nosaka savstar-

pējās attiecības starp Kandavas no-
vada ūdensapgādes un kanalizācijas 
Pakalpojumu sniedzējiem un novada 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakal-
pojumu Lietotājiem, Apsaimniekotā-
ju vai Blakus lietotājiem. Noteikumi 
nosaka projektēšanas, jaunu un re-
konstruējamu ūdensvada un kanali-
zācijas tīklu un būvju būvniecības, un 
ekspluatācijā pieņemšanas kārtību, 
kā arī attiecības, kas veidojas starp 
Pakalpojumu sniedzēju un Lietotāju, 
Apsaimniekotāju vai Blakus lietotāju 
un norēķinu kārtību par šiem pakal-
pojumiem.

1.2. Noteikumi ir saistoši visām fi-
ziskajām un juridiskajām personām, 
kas ir Kandavas novada ūdensapgā-
des un/vai kanalizācijas pakalpojumu 
Lietotāji/Blakus lietotāji, un ūdens-
apgādes un kanalizācijas Pakalpoju-
mu sniedzēji Kandavas novadā, kā arī 
Apsaimniekotājiem. 

1.3. Pakalpojumu sniedzēja pie-
nākumi: 

1.3.1. iegūt un sagatavot dzeramo 
ūdeni atbilstoši Ministru kabineta 
29.04.2003. noteikumu Nr.235 “Dze-
ramā ūdens obligātās nekaitīguma un 
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kvalitātes prasības, monitoringa un 
kontroles kārtība” prasībām; 

1.3.2. piegādāt dzeramo ūdeni, 
nodrošinot ūdens spiedienu novada 
ūdensvada tīklos ne mazāku par Lat-
vijas būvnormatīvā paredzēto, ja ap-
būve ir saskaņā ar novada teritorijas 
plānojumu un detālplānojumu; 

1.3.3. savākt un novadīt līdz no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtām kana-
lizācijas notekūdeņus;

1.3.4. attīrīt un novadīt līdz izte-
kai ūdenstilpē kanalizācijas notek-
ūdeņus atbilstoši Ministru kabineta 
22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Notei-
kumi par piesārņojošo vielu emisiju 
ūdenī” prasībām; 

1.3.5. uzturēt, apkalpot un re-
konstruēt ūdensapgādes un kanalizā-
cijas tīklus; 

1.3.6. sniegt ūdens un kanalizāci-
jas pakalpojumus Lietotājiem/Blakus 
lietotājiem, Apsaimniektājam.

1.4. Pakalpojumu sniedzēju valdī-
jumā un apkalpes zonā ir:

1.4.1. maģistrālie ūdensvada tīkli 
un ielu ūdensvada tīkli ielu sarkano 
līniju robežās;

1.4.2 pakalpojuma sniedzēja bi-
lancē esošās ūdens ieguves pazemes 
urbumi, ūdens sagatavošanas iekār-
tas, spiedienu paaugstinošas sūkņu 
stacijas;

1.4.3. ūdensvada pievadi līdz pir-
mā zemes gabala robežai vai ēkas ārē-
jai sienai, ja tā sakrīt ar zemes gabala 
robežu un ja tur ir uzstādīta noslēgar-
matūra un ir sastādīts ūdensvada ro-
bežu akts, kurš ir neatņemama līguma 
sastāvdaļa. Ievadam un noslēgarmatū-
rai jābūt izbūvētai saskaņā ar Pakalpo-
juma sniedzēja izdotajiem tehniska-
jiem noteikumiem, kas izdoti pēc šo 
saistošo noteikumu stāšanās spēkā. 

1.4.4.ūdensvada kvartālu un īs-
zaru tīkli (tīkli, kas pievienoti ielas 
ūdensvada tīkliem un kuriem pie-
vienoti divi vai vairāki objekti), ja tie 
nodoti Pakalpojumu sniedzēja bilan-
cē vai valdījumā;

1.4.5. kanalizācijas maģistrālie un 
ielu tīkli ielu sarkano līniju robežās; 

1.4.6. notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas un 
kanalizācijas spiedvadi, kuri ir Pakal-
pojuma sniedzēja bilancē,

1.4.7. ēku kanalizācijas izvadi no 
kontrolakas pirms zemes gabala ro-
bežas, ja ir sastādīts robežakts, kas ir 
līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.4.8. iekškvartāla kanalizācijas 
tīkli no kontrolakas, kurā pievienoti 
divi vai vairāki Lietotāji/Blakus lieto-
tāji vai Apsaimniekotāji, ja iekškvar-
tāla tīkli ir nodoti Pakalpojumu snie-
dzēja bilancē;

1.4.9. šo noteikumu 1.4.1.– 
1.4.8.punktā minētajos tīklos esošās 
skatakas, cauruļvadu armatūra, hid-
ranti un hidrantu plāksnītes;

1.4.10. tīkli, kurus pārņem saska-
ņā ar šo noteikumu 2.2.10.punktu.

1.5. Apsaimniekotāja, Lietotāja/
Blakus lietotāja īpašumā vai valdī-
jumā esošie ūdensvada un kanalizā-
cijas tīkli un būves (tai skaitā ūdens 
patēriņa skaitītāju šahtas un kanali-
zācijas kontrolakas) tiek izbūvētas, 
ekspluatētas un remontētas par Ap-
saimniekotāja, Lietotāja/Blakus lieto-
tāja līdzekļiem. 

1.6 Ja tiek grozīti likumi un/vai 
citi normatīvie akti, kas reglamentē 
ūdensvada un kanalizācijas tīklu un 
būvju būvniecību, ekspluatāciju un 
aizsardzību, kā arī ūdens un kanali-
zācijas pakalpojumu sniegšanas sfē-
ru, tad attiecīgi grozījumi jāizdara arī 
šajos saistošajos noteikumos.

  2. Ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu un būvju projektēšana, izbūve, 
pievienošana novada ūdensvada un 
kanalizācijas tīkliem un pieņemša-
na ekspluatācijā

2.1. Projektēšana. 
2.1.1. Lai fiziska vai juridiska per-

sona varētu pievienot savu objektu 
novada ūdensvada un/vai kanalizā-
cijas tīklam, pakalpojumu Lietotājam 
jāaizpilda un jāiesniedz Pakalpojumu 
sniedzējam pieteikuma veidlapa teh-
nisko noteikumu saņemšanai. Veidla-
pai jāpievieno šādi dokumenti: 

 2.1.1.1. plānošanas un arhitektū-
ras uzdevuma kopija;

2.1.1.2.zemes un ēku piederību ap-
liecinoši dokumenti – zemesgrāmatas 
nostiprinājuma kopija (vairāku īpaš-
nieku gadījumā – visu īpašnieku pie-
krišana.) Ja zemesgrāmata ir nostip-
rināta atsevišķi uz ēku un atsevišķi uz 
zemi, tad nepieciešamas abas kopijas;

2.1.1.3.būves tehniskās uzmērīša-
nas lietas (būves tehniskās inventari-
zācijas lietas) plāna kopija, atbilstoši 
Pakalpojumu sniedzēja norādēm, jau 
izbūvētiem objektiem; 

2.1.1.4. Valsts zemes dienesta ka-
dastra reģistrā reģistrēta zemes robe-
žu plāna kopija;

2.1.2. Pakalpojumu sniedzējs dod 
savu atzinumu par objekta pievieno-
šanas iespējām un izsniedz tehniskos 
noteikumus atbilstoši Ministru kabi-
neta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 
“Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk 
– Vispārīgie būvnoteikumi) 20 darba 
dienu laikā no pieteikuma veidlapas 
saņemšanas dienas; 

2.1.3. tehnisko noteikumu derīgu-
ma termiņš ir viens gads. Termiņam 
beidzoties, pēc pieprasītāja lūguma 
Pakalpojumu sniedzējs tehniskos no-
teikumus izskata atkārtoti; Tehnisko 
noteikumu izstrāde ir maksas pakal-
pojums, kura izcenojumus apstiprina 
Pakalpojumu sniedzējs.

2.1.4. lai pievienotos novada 
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, 
ir jāizstrādā tehniskais Projekts 
(turpmāk tekstā projekts) saskaņā ar 
Pakalpojumu sniedzēja izdotajiem 
tehniskajiem noteikumiem, kā arī ar 
spēkā esošajiem būvnoteikumiem un 
Kandavas novada domes saistošajiem 
noteikumiem; 

2.1.5. projektu izstrādāt var licen-
cēta juridiska persona vai sertificēta 
fiziska persona; 

2.1.6. projekts tiek izskatīts ne 
ilgāk kā nedēļas laikā no tā iesnieg-
šanas Pakalpojumu sniedzējam. Pēc 
projekta saskaņošanas viens tā ek-
semplārs paliek pie Pakalpojumu 
sniedzēja; 

2.1.7. ja būvniecība nav uzsākta 
viena gada laikā pēc projekta apstip-
rināšanas, tas atkārtoti jāsaskaņo ar 
Pakalpojumu sniedzēju;

2.1.8. ja ielas robežās atrodas Pa-
kalpojumu sniedzēja valdījumā esošs 
saimnieciskās kanalizācijas tīkls un/
vai ūdensvads, tam jāpievieno: 

2.1.8.1.jaunbūves un rekonstruē-
jamie objekti, 

2.1.8.2.esošie objekti, kuros ir 
ūdensapgādes sistēmas un kuriem ir 
lokālā saimnieciskā kanalizācijas sis-
tēma;

2.1.9. ja ir nepieciešams augstāks 
ūdens spiediens kā noteikts šo notei-
kumu 1.3.2.punktā, tad, saskaņojot ar 
Pakalpojumu sniedzēju, Lietotājs par 
saviem līdzekļiem drīkst ierīkot vie-
tējās ūdens spiediena paaugstināšanas 
iekārtas, kuras atbilst iekšējo ūdensva-
da tīklu ekspluatācijas parametriem.

2.2. Ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu izbūve un rekonstrukcija. 
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2.2.1. Nepieciešamie dokumenti 
pirms būvniecības uzsākšanas: 

2.2.1.1. būvniecības atļauja;
2.2.1.2. rakšanas darbu atļauja;
2.2.2. ūdensvada un kanalizācijas 

tīklu būvniecību drīkst veikt sertifi-
cēts būvuzņēmējs vai sertificēta fizis-
ka persona;

2.2.3. ūdensvada pievada un ka-
nalizācijas izvada izbūvi objektam 
veic pakalpojuma Lietotājs par sa-
viem līdzekļiem;

2.2.4. jaunizbūvētos ūdensvada 
un kanalizācijas tīklus pievienot ielu 
tīkliem drīkst licencēti būvuzņēmēji 
vai sertificēta fiziska persona par pa-
kalpojuma Lietotāja līdzekļiem Pa-
kalpojumu sniedzēja uzraudzībā;

2.2.5. pēc ūdensvada izbūves ir 
jāveic ūdensvada hidrauliskā pārbau-
de un dezinfekcija atbilstoši Latvijas 
būvnormatīvam LBN 222-99; 

2.2.6. pēc Pakalpojumu sniedzēja 
bilancē nododamo kanalizācijas tīklu 
izbūves pakalpojuma Lietotājam par 
saviem līdzekļiem jāveic cauruļvadu 
televīzijas inspekcija (caurskate) un 
pārbaudes rezultāti jāiesniedz Pakal-
pojumu sniedzējam. Pakalpojumu 
sniedzējam ir tiesības pieprasīt Lieto-
tājam veikt cauruļvadu televīzijas in-
spekciju gadījumos, ja ir informācija, 
ka Lietotājam piederošā cauruļvadā 
ir nelikumīgs pieslēgums;

2.2.7. pirms objekta pievieno-
šanas novada ūdensapgādei un/vai 
novada kanalizācijas tīkliem objektā 
uz ūdensvada ievada jāuzstāda ūdens 
skaitītājs. Skaitītājs jāuzstāda saskaņā 
ar šo noteikumu 5.punktu un Latvijas 
būvnormatīva prasībām;

2.2.8. izbūvētajiem vai rekons-
truētajiem ūdensvada un kanali-
zācijas tīkliem un būvēm jāatbilst 
būvvaldē akceptētajam tehniskajam 
projektam un Pakalpojumu sniedzēja 
izsniegtajiem tehniskajiem noteiku-
miem. Iespējamās atkāpes no būv-
projekta jāsaskaņo atbilstoši Vispārī-
gajiem būvnoteikumiem un Būvnie-
cības likumam; 

2.2.9. pēc ūdensvada un kanalizā-
cijas būvniecības darbu pabeigšanas 
un visu šo noteikumu prasību izpil-
dīšanas tiek sastādīts akts par ob-
jekta gatavību pievienošanai novada 
ūdensvada un/vai novada kanalizāci-
jas tīkliem un tas tiek pievienots no-
vada ūdensvada un/vai kanalizācijas 

tīkliem. Šis akts ir pamatdokuments 
līguma slēgšanai starp pakalpojuma 
Lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju; 

2.2.10. rekonstruēto vai no jauna 
uzbūvēto ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu un būvju, pieņemšanā eksplua-
tācijā piedalās Pakalpojumu sniedzē-
ja norīkots darbinieks; 

2.2.11. ja būvniecības laikā tiek 
patērēts ūdens no novada ūdensvada, 
tad jāuzstāda pagaidu ūdens patēriņa 
mērītājs. Ūdens mērītājs jāuzstāda 
saskaņā ar šo noteikumu 5.punkta 
prasībām.

2.2.12. izbūvētos maģistrālos 
ūdensvada un kanalizācijas tīklu pos-
mus Lietotājs nodod bilancē Pakal-
pojumu sniedzējam, pievienojot tīklu 
posmu izbūves līdz īpašuma robežai 
izpildshēmas grafiskā un digitālā 
(DWG) formātā.

2.3. Rekonstruētu vai no jauna 
izbūvētu ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu nodošana ekspluatācijā.

2.3.1. Nododot ūdensvada un ka-
nalizācijas tīklus un būves, pakalpo-
jumu Lietotājs iesniedz:

2.3.1.1. pēc būvdarbu veikšanas 
izpilddokumentāciju - topogrāfiju 
grafiskā un digitālā (DWG) formā; 

2.3.1.2. aktus - par veiktajiem dar-
biem, par ūdensvada hidraulisko pār-
baudi un par ūdensvada dezinfekciju; 

2.3.1.3. izziņu par ūdensvada 
un/vai kanalizācijas tīklu un būvju 
izmaksām un tehniskajiem para-
metriem (izbūves gads, garums, dia-
metrs, materiāls, utt.). Jāiesniedz par 
tīkliem, kurus paredzēts nodot Pakal-
pojumu sniedzēja bilancē; 

2.3.1.4. aktu par ūdens patēriņa 
skaitītāja mezglu pārbaudi (jāiesniedz, 
ja ir izbūvēti pievadi objektam); 

2.3.1.5. aktu par izbūvētā ūdens-
vada un/vai kanalizācijas tīklu/pieva-
du pievienošanu pie novada tīkliem; 

2.3.1.6. ja ir ūdensvada un/vai ka-
nalizācijas tīklu un/vai būvju apgrūti-
nājums, tad iesniedz zemesgrāmatas 
kopiju.

2.4. Pakalpojumu sniedzēja bilan-
cē netiek uzņemti:

2.4.1. ēku ūdensvada un kanalizā-
cijas iekšējie tīkli; 

2.4.2. objekti, kuri iebūvēti pakal-
pojumu Lietotāja būvē un kuri atdalī-
ti atsevišķi vienai dzīvojamajai mājai; 

2.4.3. dzīvojamās mājās iebūvētās 
ūdens spiediena paaugstināšanas ie-
kārtas; 

2.4.4. ražotnēm piekrītošie kana-
lizācijas tīkli, attīrīšanas ietaises un 
pārsūknēšanas stacijas; 

2.4.5. pagaidu ūdensvada tīkli 
līdz to sakārtošanai atbilstoši Latvijas 
būvnormatīvam 222-99;

2.4.6. Lietotāju/Blakus lietotāju 
lietus ūdens novadīšanas sistēmas; 

2.4.7. visi tie tīkli, kuri nav minēti 
šo noteikumu 1.4.punktā.

2.5. Kārtību, kādā Pakalpojumu 
sniedzēja bilancē nododami agrāk 
izbūvēti ekspluatācijā esoši tīkli, iz-
strādā Kandavas novada Dome vai 
tās deleģēta institūcija un apstiprina 
Kandavas novada Dome. 

2.6. Pakalpojuma Lietotājs pēc 
būvniecības pabeigšanas ir pilnīgi at-
bildīgs par ūdensvada un kanalizāci-
jas tīklu un būvju uzturēšanu līdz ob-
jektu pieņemšanai ekspluatācijā. Šajā 
laikā aizliegts izmantot ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumus bez 
līguma noslēgšanas ar Pakalpojumu 
sniedzēju.

2.7.Pakalpojumu sniedzējs ūdens-
vada un/vai kanalizācijas tīklu avāri-
jas seku novēršanas gadījumos, kā arī 
veicot profilaktiskos pasākumus, lai 
izvairītos no ūdensvada un/vai kana-
lizācijas tīklu avārijām veic ūdensva-
da un/vai kanalizācijas tīklu izbūves, 
rekonstrukcijas un remontdarbus 
pamatojoties uz saņemto rakšanas 
atļauju.

3. Ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu pievienošana blakus esošā īpa-
šuma ūdensvadam un kanalizācijai

3.1. Ja objektu nav iespējams tie-
ši pievienot novada ūdensvada un 
kanalizācijas tīkliem, Pakalpojumu 
sniedzējs ir tiesīgs atļaut pievienot 
objekta ūdens pievadu un kanalizā-
cijas izvadu saskaņā ar šiem noteiku-
miem jau esoša Lietotāja iekšējiem 
vai pagalma tīkliem aiz Lietotāja īpa-
šumā vai valdījumā esošā ūdens pa-
tēriņa skaitītāja, kā arī šķērsojot cita 
īpašnieka zemi, ja: 

3.1.1. pievienošanās ir rakstiski 
saskaņota ar Lietotāju/Blakus lietotā-
ju un zemes gabala īpašnieku; 

3.1.2. pievienošana nepasliktina 
ūdens piegādi citiem Lietotājiem; 

3.1.3. sastādīts un parakstīts tīklu 
apkalpošanas robežu akts;

3.1.4. tas tiek ierakstīts kā apgrū-
tinājums zemesgrāmatā. Izmaksas 
sedz tas Lietotājs/Blakus lietotājs, 
kura labā pievads ir izbūvēts.
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3.2. Blakus lietotājs par ūdensap-
gādes un/vai kanalizācijas pakalpoju-
mu lietošanu slēdz līgumu ar:

3.2.1. Lietotāju, to saskaņojot ar 
Pakalpojumu sniedzēju, vai

3.2.2. Pakalpojuma sniedzēju, to 
saskaņojot ar Lietotāju.

4. Līguma noslēgšanas kārtība
4.1. Līgums tiek noslēgts starp Pa-

kalpojumu sniedzēju un Apsaimnie-
kotāju vai Lietotāju/Blakus lietotāju 
par ūdens un/vai kanalizācijas pa-
kalpojumiem, to uzskaiti, norēķinu 
kārtību, abu pušu pienākumiem un 
tiesībām. 

4.1.1.Jaunbūvētiem un rekons-
truētiem objektiem Līgums jānoslēdz 
pirms ūdens un/vai kanalizācijas tīk-
lu ekspluatācijas uzsākšanas; 

4.1.2.Ja esošajā objektā mainās 
Apsaimniekotājs, pakalpojumu Lie-
totājs/Blakus lietotājs, jauns Līgums 
tiek slēgts pēc iepriekšējā Apsaimnie-
kotāja, pakalpojumu Lietotāja/Blakus 
lietotāja atteikuma saņemšanas atbil-
stoši šo noteikumu 4.2.3.punktam un 
visu finansiālo saistību izpildes.

4.2. Līguma noslēgšanas kārtība;
4.1.3. Ja esošajā objektā tiek veikta 

saimnieciskā darbība ir jābūt uzstādī-
tam ūdens patēriņa skaitītājam atbil-
stoši šo saistošo noteikumu 5.punkta 
prasībām.

4.2.1. Līguma noslēgšanai jāie-
sniedz šādu dokumentu kopijas:

4.2.1.1. fiziskām personām – pase 
(uzrādīšanai), to pilnvarotām perso-
nām – pilnvara, pase (uzrādīšanai); 

4.2.1.2. juridiskām personām – 
reģistrācijas vai komersanta aplie-
cība, pievienotās vērtības nodokļa 
maksātāja apliecība, vienotā nodok-
ļu maksātāja reģistrācijas apliecība, 
bankas rekvizīti, pilnvara vai izraksta 
kopija no uzņēmuma reģistra par tie-
sībām uzņēmuma vārdā slēgt līgumu;

4.2.1.3. objekta piederības doku-
ments (zemesgrāmatas nodalījuma 
akts), nomas līgums vai līgums par 
ēku un būvju pārvaldīšanu, apsaim-
niekošanu; 

4.2.1.4. jaunizbūvētiem objek-
tiem, papildus iepriekš minētajiem 
dokumentiem, jāiesniedz arī noteiku-
mu 2.3.1.punktā minētie dokumenti; 

4.2.1.5. ūdens patēriņa skaitītāja 
mezgla tehniskās pārbaudes (pie-
ņemšanas) akts (ja tas nav iesniegts 
kā jaunizbūvētam objektam); 

4.2.1.6. dati par teritorijas platību 

un tās izmantošanas veidu – novada 
kanalizācijā novadāmo lietus notek-
ūdeņu apjoma aprēķinam; 

4.2.1.7. zemes gabala topogrāfis-
kais plāns vai tehniskā karte ar apakš-
zemes komunikāciju shēmu (pēc Pa-
kalpojumu sniedzēja pieprasījuma).

4.2.2. Jāsastāda Apsaimniekotāja, 
Lietotāja/Blakus lietotāja un Pakalpo-
jumu sniedzēja ūdensvada un kanali-
zācijas tīklu apkalpošanas robežu akts;

4.2.3. ja mainās objekta vai ēkas 
īpašnieks vai apsaimniekotājs, ie-
priekšējam Lietotājam/Blakus lie-
totājam vismaz 10 (desmit) dienas 
pirms īpašnieka vai apsaimniekotāja 
maiņas par to rakstiski jāinformē Pa-
kalpojumu sniedzējs; 

4.2.4. slēdzot jaunu Līgumu ar fi-
ziskām vai juridiskām personām vai 
jaunu juridisku personu, kuru dibi-
nājusi vai pārvalda fiziska persona, 
kurai ir parādi iepriekšējā Līguma 
ietvaros par ūdensapgādes un kana-
lizācijas pakalpojumiem, Pakalpoju-
mu sniedzējs ir tiesīgs neslēgt jaunu 
Līgumu līdz visu savstarpējo parādu 
dzēšanai un nesniegt pakalpojumu 
atbilstoši spēkā esošajos normatīva-
jos aktos noteiktajam.  

5. Ūdens patēriņa skaitītāji
5.1. Pakalpojumu sniedzējam un 

Apsaimniekotājam, Lietotājam/Bla-
kus lietotājam atkarībā no tā, kura    
valdījumā (īpašumā) vai apkalpoša-
nā atrodas ūdens patēriņa skaitītāji, 
par saviem līdzekļiem ir jānodrošina 
šādu prasību izpilde:

 5.1.1. ja ūdens patēriņa skaitītājs 
ir Apsaimniekotāja, Lietotāja/Blakus 
lietotāja īpašumā, tad pēc skaitītāja 
uzstādīšanas jāsaņem no Pakalpo-
juma sniedzēja apstiprinājums par 
ūdens skaitītāja uzstādīšanas atbilstī-
bu Latvijas būvnormatīvu prasībām 
un Pakalpojumu sniedzēja izsnieg-
tiem tehniskiem noteikumiem;

5.1.2. ūdens patēriņa skaitītāju 
pārbaude (verificēšana) jāveic atbil-
stoši Ministru kabineta 09.01.2007. 
noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par 
valsts metroloģiskajai kontrolei pa-
kļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” 
(reizi 4 (četros) gados), pēc skaitītāja 
uzstādīšanas aktā minētā datuma.

5.2.Ūdens skaitītāju uzstādīšanu 
drīkst veikt Latvijas Republikas nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
reģistrēti būvuzņēmēji vai sertificētas 
fiziskās personas, kas ir tiesīgas veikt 

iekšējo ūdensapgādes sistēmu būv-
montāžas darbus un Pakalpojumu 
sniedzējs.

5.2.1.Uzstādot ūdens skaitītājus, 
jāievēro šādi nosacījumi: Pirms ūdens 
skaitītāja uzstādīšanas, pie Pakalpoju-
mu sniedzēja jāizņem tehniskie notei-
kumi. Tehnisko noteikumu izstrāde 
ir maksas pakalpojums, kura izceno-
jumus apstiprina Pakalpojumu snie-
dzējs, ja ūdensskaitītāja uzstādīšanu 
veic Pakalpojuma sniedzējs, tehnisko 
noteikumi nav nepieciešami.

5.2.2.Ūdens skaitītāja uzstādīšana 
jāsaskaņo ar pakalpojumu sniedzēju. 
Ūdens skaitītāja uzstādīšanu saskaņo 
juridiskā vai fiziskā persona, kas veic 
ūdens skaitītāja uzstādīšanu, ne vēlāk 
kā 3 (trīs) darba dienas pirms darbu 
uzsākšanas.

5.2.3.Uzstādīt un norēķinu veik-
šanai izmantot var tikai tos ūdens 
skaitītājus, kuri atbilst Ministru ka-
bineta 22.08.2006. noteikumu Nr.664 
„Noteikumi par metroloģiskajām 
prasībām ūdens patēriņa skaitītā-
jiem” prasībām. 

5.2.4. Skaitītājus dzīvoklī uzstāda 
vienlaicīgi uz visiem ūdens ievadiem, 
dzīvojamai mājai un citiem objek-
tiem - uz ūdensvada ievada (ja ievadi 
ir vairāki - uz visiem ievadiem).

5.2.5.Ūdens skaitītāja nominālajai 
caurplūdei jāatbilst objekta aprēķinā-
tajam ūdens patēriņam.

5.2.6.Dzīvokļu ūdensvada ievados 
uzstāda ūdens skaitītājus, kuru nomi-
nālās caurplūdes lielums nepārsniedz 
l,5 m³/h.

5.2.7.Pēc ūdens skaitītāja uzstādī-
šanas, Pakalpojumu sniedzēja pārstā-
vis ūdens skaitītāja īpašnieka klātbūtnē 
noplombē ūdens skaitītāju un filtru, 
kas uzstādīts pirms ūdens skaitītajā.

5.3. Apsaimniekotājam, Lietotā-
jam/Blakus lietotājam jāievēro šādi 
noteikumi:

5.3.1. jāuztur ūdens patēriņa skai-
tītāja atrašanās vietās (telpās, šahtā) 
tīrība un kārtība; 

5.3.2. pēc Pakalpojumu sniedzē-
ja pieprasījuma jānodrošina pieeja 
ūdens patēriņa skaitītājam tā stāvokļa 
pārbaudei un rādījumu nolasīšanai; 

5.3.3. jāaizsargā ūdens patēriņa 
skaitītāja mezgls no aizsalšanas. 

5.4.Ūdens skaitītāja īpašnieks ir 
atbildīgs par ūdens skaitītāja saglabā-
šanu un pareizu lietošanu.
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5.4.1.Ūdens skaitītāja noņemšana 
un uzstādīšana, kas saistīta ar ūdens 
skaitītāja remontu vai pārbaudi, jāsa-
skaņo ar Pakalpojumu sniedzēju.

5.4.2.Ūdens skaitītāja uzstādīša-
nu, remontus un periodiskās pārbau-
des apmaksā ūdens skaitītāja īpaš-
nieks.

5.4.3.Ja ūdens skaitītāja īpašnieks 
periodisko ūdens skaitītāja pārbaudi 
nav veicis noteiktajā termiņā, šī skai-
tītāja rādījumi netiek ņemti vērā un 
maksājumi jāveic atbilstoši noteikta-
jai kārtībai, kādā par patērēto ūdeni 
tiek maksāts saskaņā ar ūdens patēri-
ņa normām.

5.4.4. Ja Pakalpojumu sniedzējam 
ir radušās šaubas par Apsaimniekotā-
ja, Lietotāja/Blakus lietotāja īpašumā 
vai valdījumā esošā ūdens patēriņa 
skaitītāja rādījumu pareizību, Pakal-
pojumu sniedzējs ir tiesīgs par saviem 
līdzekļiem veikt skaitītāja pārbaudi 
un nomaiņu. Ja pārbaudē ūdens patē-
riņa skaitītāja rādījumu kļūda nepār-
sniedz pieļaujamo, pārbaudes izde-
vumus sedz Pakalpojuma sniedzējs, 
bet, ja pārsniedz pieļaujamo normu, 
tas ir, skaitītājs ir nederīgs – ūdens 
patēriņa skaitītāja pārbaudes un no-
maiņas izdevumus sedz Apsaimnie-
kotājs, Lietotājs/Blakus lietotājs.  

6. Ūdens patēriņa un notekūde-
ņu daudzuma uzskaite

6.1. Apsaimniekotāja, Lietotāja/
Blakus lietotāja patērētā ūdens dau-
dzuma uzskaite:

6.1.1. ūdens daudzumu, ko patē-
rē Apsaimniekotājs, Lietotājs/Blakus 
lietotājs, nosaka tikai pēc ūdens pa-
tēriņa skaitītāja rādījumiem. Izņē-
muma gadījumos - saskaņojot ar Pa-
kalpojumu sniedzēju – pēc esošajām 
ūdens patēriņa normām (pielikums 
Nr.1) un Apsaimniekotāja, Lietotāja/
Blakus lietotāja sniegtajām ziņām; 

6.1.2. ūdens patēriņa skaitītāju 
rādījumus nolasa Lietotājs/Blakus 
lietotājs un noteiktajā termiņā pazi-
ņo tos Pakalpojumu sniedzējam vai 
Apsaimniekotājam. Apsaimniekotājs 
atbilstoši ar Pakalpojumu sniedzēju 
noslēgto līgumu nosacījumiem  un 
tajos noteiktajos termiņos paziņo 
skaitītāju rādījumus Pakalpojumu 
sniedzējam.

6.1.3. ja Apsaimniekotājs, Lieto-
tājs/Blakus lietotājs noteiktajā ter-
miņā neinformē par ūdens patēriņa 

skaitītāja rādījumiem, ūdens patēriņu 
vienu mēnesi nosaka pēc vidējā pa-
tēriņa iepriekšējos trīs mēnešos. Ja 
Lietotājs/Blakus lietotājs neinformē 
Pakalpojuma sniedzēju vai Apsaim-
niekotāju par ūdens patēriņa skaitī-
tāja rādījumiem ilgāk par trim mē-
nešiem, nākamajā mēnesī patēriņu 
uzskaita pēc trīs mēnešu vidējā rādī-
juma, piemērojot koeficientu 2, tas ir, 
ūdens mērītāja rādījumi tiek reizināti 
ar divi. Pārmaksa Lietotājam/Blakus 
lietotājam netiek atmaksāta;

6.1.4. ja ūdens patēriņa skaitītājs 
ir bojāts, tas jāatjauno ne ilgāk kā 
mēneša laikā. Pirmo mēnesi patēriņš 
tiek aprēķināts pēc iepriekšējo trīs 
mēnešu vidējā rādījuma. Nākama-
jā mēnesī patēriņu uzskaita pēc trīs 
mēnešu vidējā rādījuma, piemērojot 
koeficientu 2;

6.1.5. dzīvokļos, kuros nav reģis-
trēta neviena persona un nav ierīkoti 
ūdens patēriņa skaitītāji, maksas ap-
rēķinu par patērēto ūdens daudzumu 
veic, nosakot normatīvu 10 m³ mē-
nesī. 

6.1.6. gadījumā, ja dzīvoklī ūdens 
uzskaite notiek ar vairākiem ūdens 
skaitītājiem un atskaites periodā kāds 
no tiem ir bojāts vai beidzies tā veri-
fikācijas termiņš, aprēķinu bojātam 
skaitītājam vai skaitītājam, kam bei-
dzies verifikācijas termiņš, nosaka 
pēc šo noteikumu 5.4.3.punkta un 
pielikuma Nr.1 prasībām;

6.1.7. ja dzīvokļa īpašnieks vai īr-
nieks, ierīkojot ūdens daudzuma uz-
skaites līdzekļus, nav paziņojis skaitītā-
ja rādījumus un nav iespējams aprēķi-
nāt vidējo patēriņa daudzumu, Pakal-
pojuma sniedzējs vai Apsaimniekotājs 
veic aprēķinu par patērēto ūdens dau-
dzumu attiecīgajā periodā atbilstoši 
normatīvam, kāds noteikts dzīvokļiem 
bez ūdens daudzuma uzskaites.

6.1.8. saņemto pakalpojumu apjo-
ma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs 
ir tiesīgs uzstādīt kontrolskaitītājus, 
rakstiski paziņojot par to Apsaimnie-
kotājam, Lietotājam/Blakus lietotā-
jam. Lietotājs/Blakus lietotājs nav tie-
sīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam 
veikt kontrolmērījumus;

6.1.9. ja Lietotājs/Blakus lietotājs 
ļaunprātīgi ir noņēmis ūdens skaitī-
tāja vai noslēgarmatūras plombas, vai 
veicis ūdensvada pārbūvi, kuras dēļ 
ir iespēja lietot ūdeni bez uzskaites, 
patēriņu uzskaita trīskāršā apmērā 

no pēdējo 3 (trīs) mēnešu vidējā pa-
tēriņa mēnesī, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) 
mēnešus.

6.2. Sadzīves un ražošanas kanali-
zācijas notekūdeņu uzskaite:

6.2.1. kanalizācijā ieplūstošo no-
tekūdeņu daudzumu nosaka pēc 
ūdens daudzuma, attiecībā 1:1, ja Lī-
gumā nav noteikts atbilstoši šo notei-
kumu 5.4.3.punktam, ko Apsaimnie-
kotājs, Lietotājs/Blakus lietotājs patērē 
no novada ūdensvada, nolasot ūdens 
patēriņa skaitītāju rādījumus vai arī 
pēc notekūdeņu uzskaites ierīcēm; 

6.2.2. Apsaimniekotājiem, Lieto-
tājiem/Blakus lietotājiem, kuriem ir 
savi vietējie ūdens apgādes avoti (jā-
iesniedz tīklu tehniskā pase) un kuri 
sadzīves un ražošanas notekūdeņus 
novada, Kandavas novada kanalizā-
cijas tīklos, notekūdeņu uzskaite tiek 
veikta atbilstoši ūdens ieguves vietā 
(artēziskais urbums, aka utt.) uzstā-
dīto ūdens patēriņa skaitītāju rādīju-
miem vai uz ēku un būvju kanalizā-
cijas izvada uzstādīto uzskaites ierīču 
rādījumiem; 

6.2.3. gadījumos, kad dzeramais 
ūdens tiek iekļauts ražojamās pro-
dukcijas sastāvā vai tiek izmantots 
ražošanas procesā, vai tiek izman-
tots saimnieciskām vajadzībām un 
netiek novadīts novada kanalizācijā, 
saimniecisko notekūdeņu uzskaiti 
veic atbilstoši ūdens vai notekūdeņu 
uzskaites ierīcēm, kuras uzstādītas 
saskaņā ar izdotajiem tehniskajiem 
noteikumiem, un pamatojoties uz 
Lietotāja/Blakus lietotāja sniegtiem 
aprēķiniem, kuros saimniecisko no-
tekūdeņu daudzums tiek pamatots 
saskaņā ar tehnoloģisko procesu 
proporcionāli pret patērēto dzeramo 
ūdeni, aprēķini tiek kopīgi izskatīti 
un savstarpēji saskaņoti.

6.3. Norēķinu kārtība par ūdens-
apgādes, ražošanas un sadzīves kana-
lizācijas pakalpojumiem:

6.3.1. maksu par patērēto ūdeni, 
ražošanas un sadzīves notekūdeņu 
novadīšanu novada kanalizācijas tīk-
lā, ja piesārņojošo vielu koncentrācija 
tajos nepārsniedz noteiktās normas 
(kas īpaši atrunāta Līgumā ar Pakal-
pojumu sniedzēju un Apsaimnieko-
tāju vai Lietotāju/Blakus lietotāju), 
nosaka saskaņā ar Latvijas Republi-
kas normatīvo aktu prasībām Sabied-
risko pakalpojumu sniedzējiem tarifu 
regulēšanas jomā; 
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6.3.2 par sadzīves un ražošanas 

notekūdeņu novadīšanu novada ka-
nalizācijas tīklā ar piesārņojuma vielu 
koncentrāciju virs normas (kas īpaši 
atrunāta līgumā ar Pakalpojumu snie-
dzēju un Apsaimniekotāju vai Lietotā-
ju /Blakus lietotāju), Apsaimniekotā-
jam vai Lietotājam /Blakus lietotājam 
tiek aprēķināta papildus maksa par 
kanalizācijas pakalpojumiem, ko no-
saka un apstiprina Latvijas Republikas 
normatīvo aktu paredzētajā kārtībā;

6.3.3. par ūdensapgādes, kanali-
zācijas pakalpojumu tarifu izmaiņām 
Pakalpojumu sniedzējs informē Ap-
saimniekotāju, Lietotāju/Blakus lie-
totāju atbilstoši likumā „Par sabied-
risko pakalpojumu regulatoriem” 
noteiktajā kārtībā un termiņā; 

6.3.4. Apsaimniekotājs, Lietotājs/
Blakus lietotājs apmaksā rēķinu par 
patērēto ūdeni un novadītajiem sa-
dzīves un saimnieciskajiem notek-
ūdeņiem ar Pakalpojumu sniedzēju 
noslēgtajā līgumā noteiktajā laikā un 
kārtībā; 

6.3.5. ja Apsaimniekotājs, Lieto-
tājs/ Blakus lietotājs ir nokavējis no-
teikto samaksas termiņu, viņam ir 
jāmaksā ar Pakalpojumu sniedzēju 
noslēgtajā līgumā paredzētais līgum-
sods par katru kavēto dienu;

6.3.6. Daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās, kurās aukstā ūdens ievadā, kā 
arī atsevišķos vai visos dzīvokļos ir 
uzstādīti mērīšanas līdzekļi un mājas 
iekšējā ūdens sistēma un mērīšanas 
līdzekļi ir pārbaudīti, bet veidojas 
starpība starp mājas kopējā skaitī-
tāja rādījumu un dzīvokļos noteikto 
ūdens patēriņu, starpību aprēķina 
un maksu nosaka Ministru kabineta 
12.12.2006. noteikumos Nr.999 „Kār-
tība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks 
un izīrētājs norēķinās ar pakalpoju-
mu sniedzēju par pakalpojumiem, 
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lieto-
šanu” noteiktajā kārtībā.

6.3.7. pretenzijas par Pakalpoju-
mu sniedzēja izrakstīto rēķinu Lie-
totājam/Blakus lietotājam jāiesniedz 
rakstiskā veidā mēneša laikā. Iesnieg-
tā pretenzija neatbrīvo no rēķina 
samaksas pilnā apmērā līgumā no-
teiktajā laikā. Pamatotas pretenzijas 
gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic 
pārrēķinu, izrakstot rēķinu par nāka-
mo norēķinu periodu; 

6.3.8. ja līgums tiek lauzts pēc 
vienas vai otras puses iniciatīvas, Ap-

saimniekotājam, Lietotājam/Blakus 
lietotājam jāveic pilnīgs norēķins par 
izmantotajiem ūdensapgādes un ka-
nalizācijas pakalpojumiem.

7.Norēķinu kārtība un patēriņa 
aprēķināšana noteikumu pārkāpu-
mu gadījumos

7.1.. Patēriņa aprēķināšana notei-
kumu pārkāpumu gadījumā:

7.1.1. ja ūdens bez atļaujas tiek 
lietots no ugunsdzēšanas hidranta, 
patērētā ūdens daudzumu aprēķina 
atkarībā no hidranta caurteces spējas 
un ūdens tecēšanas ātruma – 1,5 m3 
sekundē par visu hidranta izmanto-
šanas laiku. Ja šis laiks nav precīzi no-
sakāms, tad pieņem, ka hidrants bez 
atļaujas lietots vienu mēnesi; 

7.1.2. ja ir patvaļīgi mainīta ūdens 
patēriņa skaitītāja pievienošanas shē-
ma, noņemtas vai bojātas plombas, 
veikta jebkāda iedarbība uz ūdens 
patēriņa skaitītāju, samazinot tā rādī-
jumus, patēriņš tiek aprēķināts saska-
ņā ar trīskāršu uzstādītā ūdens patē-
riņa skaitītāja nominālo caurplūdi 24 
stundu darba režīmā. Ja šī pārkāpu-
ma laiks nav precīzi nosakāms, tad 
pieņem, ka pārkāpums noticis vienu 
mēnesi iepriekš.

7.1.3. Ja skaitītājs nav verificēts 
(pārbaudīts) saskaņā ar Ministru ka-
bineta 09.01.2007. noteikumiem Nr.40 
„Noteikumi par valsts metroloģiskajai 
kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu 
sarakstu”, ūdens patēriņu 1 mēnesi no-
saka pēc 3 (trīs) mēnešu vidējā patēri-
ņa, nākamajā mēnesī patēriņu uzskaita 
pēc 3 (trīs) mēnešu vidējā patēriņa, 
piemērojot koeficientu 2.

8. Prasības saimnieciskajiem 
notekūdeņiem, kas tiek ievadīti no-
vada kanalizācijas tīklā,

un saimniecisko notekūdeņu 
novadīšanas kontrole

8.1. Novada saimnieciskās kana-
lizācijas tīklā ir atļauts ievadīt notek-
ūdeņus:

8.1.1. kas nav bīstami novada 
kanalizācijas tīklu un būvju eksplua-
tācijai un nav bīstami Pakalpojuma 
sniedzēja apkalpojošā personāla ve-
selībai; 

8.1.2. kas var tikt attīrīti kopā ar 
sadzīves notekūdeņiem novada bio-
loģiskās attīrīšanas iekārtās, saskaņā 
ar Pakalpojuma sniedzēja saņemta-
jām piesārņojuma atļaujām;

8.1.3. kuru temperatūra nepār-
sniedz 40˚C;

8.1.4. kuru pH ir robežās no 6,5 
līdz 8,5.

8.2. Novada kanalizācijas tīklā ir 
aizliegts ievadīt notekūdeņus, kas sa-
tur:

8.2.1. degošus piemaisījumus un 
izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras 
veicina uzliesmojošu maisījumu ra-
šanos kanalizācijas tīklā;

8.2.2. bioloģiski nedegradējamas 
sintētiskas virsmas aktīvas vielas 
(SVAV);

8.2.3. skābes un citas vielas, kuras 
var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu 
gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, 
zilskābes u.c.) izdalīšanos;

8.2.4. radioaktīvas vielas;
8.2.5.cietus priekšmetus, tekstil-

izstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas 
un citas vielas, kas var veicināt tīklu 
aizsērēšanu;

8.2.6. pārtikas un ražošanas atkri-
tumus nesasmalcinātā veidā;

8.2.7. koncentrētus šķīdumus, kas 
radušies, skalojot cisternas, kublus un 
tml.

8.3. Notekūdeņu novadīšanas 
kontrole.

8.3.1. Apsaimniekotājam, Lietotā-
jam/Blakus lietotājam jāievēro šādas 
prasības:

8.3.1.1. atļaut Pakalpojumu snie-
dzēja pārstāvjiem jebkurā diennakts 
laikā konkrētā Līguma ietvaros iepa-
zīties ar Apsaimniekotāja, Lietotāja/
Blakus lietotāja kanalizācijas tīklu un 
būvju darbību, kā arī pārbaudīt notei-
kumu prasību izpildi;

8.3.1.2. jāiesniedz Pakalpojuma 
sniedzējam Apsaimniekotāja, Lieto-
tāja/Blakus lietotāja kanalizācijas un 
ūdensvada tīklu tehniskā pase (ja ir 
lokāla ūdens ieguve) vai kanalizācijas 
ārējo tīklu shēmas, kā arī visi nepie-
ciešamie dati un aprēķini;

8.3.1.3. ir pienākums nekavējoties 
ziņot par paaugstināta piesārņojuma 
rašanos notekūdeņos tehnoloģisku 
avāriju gadījumā;

8.3.2. notekūdeņu paraugu ņem-
šanas vietas (kontrolakas) nosaka Pa-
kalpojuma sniedzējs, pamatojoties uz 
kanalizācijas tehnisko pasi vai tīklu 
shēmu, saskaņojot ar Apsaimnieko-
tāju, Lietotāju/Blakus lietotāju;

8.3.3. notekūdeņu paraugu ņem-
šana notiek Apsaimniekotāja, Lieto-
tāja/Blakus lietotāja pārstāvja klāt-
būtnē. Apsaimniekotājs, Lietotājs/

10.
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Sludinājumi        

Blakus lietotājs nav tiesīgs atteikt no-
tekūdeņu paraugu noņemšanu;

8.3.4. notekūdeņu paraugu ņem-
šanas periodiskumu un kārtību no-
saka Pakalpojumu sniedzējs saskaņā 
ar analīžu nepieciešamību un tehnis-
kām iespējām; 

8.3.5. Pakalpojumu sniedzējs 
saskaņā ar Ministru kabineta 
22.01.2002. noteikumiem Nr.34 “No-
teikumi par piesārņojošo vielu emisi-
ju ūdenī” nosaka piesārņojošo vielu 
sarakstu un pieļaujamo piesārņojuma 
daudzumu notekūdeņos pie ieplūdes 
novada kanalizācijas tīklā, kas tiek 
īpaši atrunāts; 

8.3.6. notekūdeņu analīzes var 
veikt jebkura akreditēta laboratorija;

8.3.7. notekūdeņu analīžu rezultā-
ti ir spēkā līdz nākamajai notekūdeņu 
pārbaudei.

8.3.8. Pakalpojumu sniedzējs veic 
atkārtotu notekūdeņu pārbaudi, pa-
matojoties uz Apsaimniekotāja, Lie-
totāja/Blakus lietotāja iesniegumu, ja 
ir ievēroti šādi nosacījumi:

8.3.8.1.likvidēti notekūdeņu 
virsnormatīvo piesārņojuma vielu 
novadīšanas iemesli;

8.3.8.2. apmaksāta atkārtota ana-
līzes veikšana;

8.3.8.3.samaksāta papildus maksa 
par kanalizācijas piesārņošanu.

9. Ūdens piegādes pārtraukšana 
un kanalizācijas atvienošana

9.1. Pakalpojumu sniedzējs ir tie-
sīgs uz laiku samazināt vai pārtraukt 
ūdens piegādi un pārtraukt notek-
ūdeņu novadīšanu atsevišķiem Ap-
saimniekotājiem, Lietotājiem/Blakus 
lietotājiem vai atsevišķos ūdensvada 
tīklu posmos bez iepriekšēja brīdinā-
juma:

9.1.1. ja pārtraukta elektroenerģi-
jas piegāde sūkņu stacijām; 

9.1.2. ja ir palielināta ūdens piegā-
de ugunsgrēka vietai; 

9.1.3. dabas katastrofas stihiju lai-
kā; 

9.1.4. ūdensvada vai kanalizācijas 
tīkla avārijas laikā un citos pamatotos 
gadījumos.

9.2. Pakalpojumu sniedzējam jā-
dara viss iespējamais, lai ūdens pie-
gādes piespiedu pārtraukums nepār-
sniegtu 48 stundas. Ja pārsniedz 48 
stundas, tad Pakalpojumu sniedzē-
jam jānodrošina cita ūdens ņemšanas 
iespēja. 

9.3. Ja Apsaimniekotājs, Lietotājs/
Blakus lietotājs nenovērš savā īpašu-
mā vai valdījumā esošo ūdensvada 
un kanalizācijas tīklu bojājumus, kas 
ietekmē ūdensapgādi citiem Apsaim-
niekotājiem, Lietotājiem/Blakus lie-
totājiem vai nodara kaitējumu citam 
īpašumam, Pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs pārtraukt pakalpojumu snieg-
šanu bez brīdinājuma.

9.4. Pakalpojumu sniedzējs nav 
atbildīgs par pārtraukumiem ūdens 
piegādē un notekūdeņu novadīšanā, 
ja Apsaimniekotāja, Lietotāja/Blakus 
lietotāja īpašumā vai valdījumā eso-
šie ūdensvada un kanalizācijas tīkli ir 
bojāti. 

9.5. Par nepieciešamību pārtraukt 
ūdens piegādi plānotā remonta laikā 
Pakalpojumu sniedzējs paziņo Ap-
saimniekotājiem, Lietotājiem/Blakus 
lietotājiem ne vēlāk kā vienu dienu 
pirms plānotā remonta.

9.6. Pakalpojumu sniedzējs ir tie-
sīgs nekavējoties pārtraukt ūdensap-
gādes un notekūdeņu novadīšanas 
pakalpojumu sniegšanu, ja Apsaim-
niekotājs, Lietotājs/Blakus lietotājs 
nenoslēdz Līgumu ar Pakalpojumu 
sniedzēju. 

9.7. Pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs, Apsaimniekotāju, Lietotāju/
Blakus lietotāju iepriekš brīdinot, pār-
traukt ūdens piegādi un notekūdeņu 
novadīšanu gadījumos, kas minēti 
Ministru kabineta 03.07.2001. notei-
kumos Nr.298 “Kārtība, kādā pārtrau-
cama sabiedrisko pakalpojumu snieg-
šana”, ievērojot tajos noteiktos termi-
ņus un nepieciešamās darbības, ja:

9.7.1. Apsaimniekotājs, Lieto-
tājs/Blakus lietotājs par saņemtajiem 
pakalpojumiem nemaksā līgumā 
noteiktajā termiņā, pakalpojumu 
sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt 
ūdensapgādes un kanalizācijas pa-
kalpojumus, par to rakstiski brīdinot 
lietotāju 30 dienas iepriekš. Atkārtoti 
lietotājs tiek rakstiski brīdināts trīs 
darbdienas pirms pakalpojuma pār-
traukšanas;

9.7.2. Apsaimniekotājs, Lietotājs/
Blakus lietotājs ar savu darbību vai 
bezdarbību traucē vai kavē Pakalpo-
jumu sniedzēja darbiniekam piekļūt 
pie ūdensvada vai kanalizācijas ierī-
cēm, kā arī kontrolierīcēm; 

9.7.3. Apsaimniekotājs, Lietotājs/
Blakus lietotājs nesniedz ūdens pa-
tēriņa uzskaitei nepieciešamās ziņas; 

9.7.4. Apsaimniekotājs, Lietotājs/
Blakus lietotājs ir bojājis vai patvaļīgi 
regulējis ūdens patēriņa skaitītājus; 

9.7.5. Apsaimniekotājs, Lietotājs/
Blakus lietotājs patvaļīgi pievienojis 
jaunus ūdensapgādes un kanalizāci-
jas tīklus pirms ūdens skaitītāja, kā 
arī ierīkojis nesankcionētu pieslēgu-
mu; 

9.7.6. Apsaimniekotājs, Lietotājs/
Blakus lietotājs nav ievērojis šo notei-
kumu 6.2.punkta prasības.

9.8. Par šo noteikumu 9.7.pun-
ktā minētajos gadījumos pārtrauktās 
ūdens piegādes un notekūdeņu no-
vadīšanas atjaunošanu Apsaimnie-
kotājs, Lietotājs/Blakus lietotājs sedz 
kanalizācijas pakalpojumu pārtrauk-
šanas un ūdensapgādes samazināša-
nas vai pārtraukšanas izdevumus, kā 
arī šo pakalpojumu sniegšanas atjau-
nošanas izdevumus.

9.9.Ūdensapgādes un kanalizāci-
jas pakalpojumu sniegšanu atjauno 
pēc saistību pilnīgas nokārtošanas 3 
(triju) darbdienu laikā pēc tam, kad 
Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis vai 
parakstījis saistību izpildi apliecinošu 
dokumentu.

 10. Ugunsdzēsības ierīces
10.1. Ja Apsaimniekotāja, Lieto-

tāja/Blakus lietotājs ūdens mērītāja 
mezglā ir apvadlīnija, lai nodrošinātu 
ugunsdzēsības un iekšējo hidrantu un 
iekšējo ugunsdzēsības krānu darbību, 
Pakalpojumu sniedzējs noplombē 
apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvok-
lī. Apsaimniekotājs, Lietotājs/Blakus 
lietotājs ir atbildīgs par plombas teh-
nisko stāvokli un saglabāšanu.

10.2. Noņemt plombu no apvad-
līnijas aizbīdņa drīkst, tikai dzēšot 
ugunsgrēku vai ugunsdzēsības die-
nestam veicot ugunsdzēsības sistē-
mas pārbaudi. Apsaimniekotājam, 
Lietotājam/Blakus lietotājam 24 
stundu laikā jāizsauc Pakalpojumu 
sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplom-
bēšanai. 

10.3. Pakalpojumu sniedzējs atse-
višķos gadījumos var atļaut Apsaim-
niekotājam, Lietotājam/Blakus lieto-
tājam lietot ūdeni no ugunsdzēsības 
hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiks 
samaksāts atbilstoši ūdens patēriņa 
skaitītāju rādījumiem vai pamatojo-
ties uz aprēķiniem.

 11. Ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu un būvju ekspluatācija un aiz-
sardzība

9
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11.1. Pakalpojumu sniedzēja 

valdījumā un apkalpes zonā esošos 
ūdensvada un kanalizācijas tīklus, 
ūdensvada pievadus un kanalizāci-
jas izvadus (saskaņā ar noteikumu 
1.4.punktu) ekspluatē un remontē 
Pakalpojumu sniedzējs. 

11.2. Pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs jebkurā diennakts laikā brī-
vi piekļūt savā bilancē esošajiem 
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, 
kas atrodas zemes gabalu īpašnieku, 
uzņēmumu un organizāciju teritori-
jā, šo tīklu tehniskajai apkalpošanai, 
remontam, avāriju likvidēšanai un 
apsekošanai. 

11.3. Vietas, kur atrodas ūdensva-
da un kanalizācijas tīkli, nedrīkst būt 
pieblīvētas ar dažādiem materiāliem, 
iekārtām vai uzceltām būvēm. Aiz-
liegts stādīt kokus tuvāk par pieciem 
metriem abpus ūdensvada un kana-
lizācijas cauruļvada. Jābūt iespējai 
brīvi piebraukt speciālajai tehnikai 
un mehānismiem, lai varētu likvidēt 
avāriju un veikt profilaktiskos darbus. 

11.4. Aizliegts:
9.4.1. novietot uz ūdensvada un 

kanalizācijas tīkliem, noslēgarmatū-
ras, skatakām un hidrantiem mate-
riālus un citus priekšmetus (tai skaitā 
arī autotransporta līdzekļu autostāv-
vietās uz hidrantu akām); 

9.4.2. celt jebkādas būves virs 
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem; 

9.4.3. nepiederošām personām 
veikt jebkādus darbus ūdensvada un 
kanalizācijas tīklos;

9.4.4. bojāt hidrantu un citas in-
formatīvās plāksnītes. 

11.5. Apsaimniekotājs, Lietotājs/
Blakus lietotājs ir pilnībā atbildīgs par 
savas ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas tehnisko apkopi un darbī-
bu. Ja Apsaimniekotājs, Lietotājs/
Blakus lietotājs savām vajadzībām 
izmanto vietējos ūdens avotus (ar-
tēziskos urbumus), šiem ūdensvada 
tīkliem jābūt fiziski atvienotiem (ar 
gaisa spraugu) no ūdensvada tīkliem, 
pa kuriem tiek piegādāts Pakalpoju-
ma sniedzēja piegādātais ūdens. Ap-
saimniekotājam, Lietotājam/Blakus 
lietotājam jāseko ūdensvada un ka-
nalizācijas iekšējo tīklu un armatūras 
tehniskajam stāvoklim un jebkura 
noplūde nekavējoties jālikvidē par 
saviem līdzekļiem.

11.6. Apsaimniekotājam, Lieto-
tājam/Blakus lietotājam jābūt visa 

savā īpašumā vai valdījumā izbūvēto 
ūdensvada un kanalizācijas iekārtu 
tehniskajai dokumentācijai (izpild-
dokumentācija, tīklu tehniskās pa-
ses). 

11.7. Objektiem, kuros tiek veikti 
rekonstrukcijas darbi, kā arī objekta 
īpašnieka maiņas gadījumā, ja nav 
kanalizācijas izvada izpilddokumen-
tācijas, jāveic cauruļvadu televīzijas 
inspekcija (caurskate) par īpašnieka 
līdzekļiem.

11.8. Lietotājam/Blakus lietotā-
jam – juridiskai personai notekūdeņi 
novada kanalizācijas tīklā jānovada 
atbilstoši šo noteikumu 8. punkta 
prasībām. Ja netiek ievērotas šīs pra-
sības, tad Pakalpojumu sniedzējam ir 
tiesības atvienot Lietotāju/Blakus lie-
totāju – juridisku personu bez brīdi-
nājuma no novada kanalizācijas tīkla.

11.9. Aizliegts bez saskaņošanas 
ar Pakalpojumu sniedzēju kanalizāci-
jas skataku lūkās izliet notekūdeņus, 
iztukšot asenizācijas cisternas, izmest 
cietos atkritumus, novadīt atkušņa 
ūdeņus.

11.10. Apsaimniekotājam, Lieto-
tājam/Blakus lietotājam ir jāsagata-
vo iekšējie tīkli un armatūra, kā arī 
ūdens mērīšanas mezgli darbam zie-
mas apstākļos.

11.11. Aizliegts atstāt atvērtus iek-
šējā ūdensvada tīkla krānus nolūkā 
novērst ūdensvada tīkla aizsalšanu, 
izņemot, ja ir saskaņots ar Pakalpoju-
mu sniedzēju un atrunāts savstarpējā 
līgumā. 

11.12. Apsaimniekotājam, Lieto-
tājam/Blakus lietotājam piederošās 
ēkās, kur pagraba telpās ir ierīkotas 
sanitārās iekārtas, (izlietnes, sēdpodi, 
trapi u.c.) jāierīko vienvirziena vārsts 
ar aizbīdni uz pagraba kanalizācijas 
izvada un drenāžas sistēmas, kā arī 
aizliegts uzglabāt produktus un ma-
teriālās vērtības.

11.13. Ja Pakalpojumu sniedzēja 
pārstāvis konstatē šo noteikumu un 
savas kompetences ietvaros Latvijas 
būvnormatīvu pārkāpumus, pakal-
pojumu Apsaimniekotāja, Lietotāja/
Blakus lietotāja pārstāvja klātbūtnē 
tiek sastādīts akts, norādot trūkumu 
novēršanas laiku. Apsaimniekotāja, 
Lietotāja/Blakus lietotāja atteikšanās 
parakstīt aktu neatbrīvo viņu no at-
bildības un pienākuma novērst trū-
kumus. 

11.14. Ja Apsaimniekotāja, Lie-

totāja/Blakus lietotāja ūdensvada 
pievadam, kanalizācijas izvadam un 
iekārtām trūkst aizbīdņu, nav her-
mētiski aizvērtas revīzijas, ir bojātas 
sanitārās iekārtas, netiek ievēroti šie 
noteikumi un Latvijas būvnormatīvi, 
par applūdinātajām telpām un ma-
teriālajiem zaudējumiem atbildīgs 
ir Apsaimniekotājs, Lietotājs/Blakus 
lietotājs. 

11.15. Par zaudējumiem, kas ra-
dušies Apsaimniekotājam, Lietotāja/
Blakus lietotāja īpašumā vai valdīju-
mā esošu ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu un būvju bojājumu dēļ, atbildīgs 
ir Apsaimniekotājs, Lietotājs/Blakus 
lietotājs. 

11.16. Apsaimniekotājam, Lie-
totājam/Blakus lietotājam jāuzrauga 
ūdensvada pievada aizbīdņi un aiz-
bīdņa kapes, savas teritorijas robežās 
esošas ūdensvada un kanalizācijas 
ietaises (caurules, ūdens patēriņa 
skaitītāji, lūkas, skatakas, režģi, norā-
dījumu plāksnītes u.c.), nepieļaujot to 
bojāšanu, applūdināšanu un aizsalša-
nu, kā arī jāattīra no atkritumiem, le-
dus un sniega skataku vāki. Jāseko, lai 
uzstādītās plombas netiktu noņemtas 
vai bojātas, jānodrošina virszemes 
ūdeņu novadīšana no skatakām. Ap-
saimniekotājam, Lietotājam/Blakus 
lietotājam jāatļauj izvietot uz ēku sie-
nām vai žogiem plāksnītes ar norādi 
par hidrantu, armatūras un skataku 
atrašanās vietu. 

11.17. Ja Apsaimniekotāja, Lieto-
tāja/Blakus lietotāja zemes gabala ro-
bežās atrodas Pakalpojuma sniedzēja 
tīkli, tad Apsaimniekotājam, Lieto-
tājam/Blakus lietotājam nekavējoties 
jāziņo par avārijām vai kādiem bojā-
jumiem uz šiem tīkliem Pakalpoju-
mu sniedzējam.

11.18. Apsaimniekotājs, Lietotājs 
nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pa-
kalpojumu sniedzēju pārtraukt ūdens 
piegādi un notekūdeņu novadīšanu 
Blakus lietotājam. 

11.19. Atklājot ūdensvada un ka-
nalizācijas ielu tīklu un būvju bojāju-
mus, Apsaimniekotājam, Lietotājam/
Blakus lietotājam par to nekavējoties 
jāziņo Pakalpojumu sniedzējam un 
iespēju robežās jāiezīmē bojātā vieta. 

11.20. Fiziskām un juridiskām 
personām, kas sabojājušas ūdensvada 
un kanalizācijas tīklus un būves, ne-
kavējoties jāziņo par to Pakalpojumu 

10.
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sniedzējam, bojājumus jānovērš pašu 
spēkiem un par saviem līdzekļiem 
Pakalpojumu sniedzēja tehniskajā 
uzraudzībā. 

11.21. Fiziskām un juridiskām 
personām pilnā apmērā jāatlīdzina 
Pakalpojumu sniedzēja zaudējumi 
par bojātajiem ūdensvada un kana-
lizācijas tīkliem un būvēm, kā arī 
izdevumi notekūdeņu attīrīšanas 
normāla tehnoloģiska procesa atjau-
nošanai novada kanalizācijas attīrīša-
nas iekārtās, ja tie radušies, Apsaim-
niekotājam, Lietotājam/Blakus lieto-
tājam pārkāpjot šo noteikumu 8.1., 

9 8.2.punktā minētās prasības. Vainīgās 
fiziskās vai juridiskās personas atbild 
par ūdenstilpēm un zivsaimniecībai 
nodarītajiem zaudējumiem, kuri ra-
dušies, kaitīgajām vielām no nova-
da kanalizācijas sistēmām ieplūstot 
ūdenstilpēs saskaņā ar Latvijas Ad-
ministratīvo pārkāpumu kodeksu, 
Kandavas novada domes saistošajiem 
noteikumiem un citiem spēkā esoša-
jiem normatīvajiem aktiem. 

11.22. Pakalpojumu sniedzēja un 
Apsaimniekotāja, Lietotāja/Blakus 
lietotāja attiecības, kas nav noteiktas 
šajos noteikumos, regulē Latvijas Re-
publikas normatīvajos aktos noteik-

tajā kārtībā.
12. Administratīvā atbildība par 

noteikumu pārkāpšanu
12.1. Par šo saistošo noteikumu 

pārkāpšanu personas tiek sodītas 
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem  un 
Kandavas novada domes saistošajiem 
noteikumiem.

12.2. Administratīvos protokolus 
izskata Kandavas novada Domes Ad-
ministratīvā komisija.

12.3. Administratīvā soda uzlik-
šana neatbrīvo pārkāpējus no notei-
kumu pildīšanas. 

Pielikums Nr.1

Ūdens patēriņa normas iedzīvotājiem, kam nav uzstādīti ūdens skaitītāji

Nr. Dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās  mājas labiekārtojuma pakāpe

Ūdens patēriņa 
norma vienam 
iedzīvotājam 
(m3 mēnesī)

1
Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta aukstā ūdens apgāde, 
kanalizācijas notekūdeņu novadīšana, centralizēta karstā ūdens apgāde vai vietējie 
karstā ūdens sagatavošanas gāzes vai elektriskie ūdenssildītāji.

6.5 m3

2
Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta aukstā ūdens apgāde, 
kanalizācijas notekūdeņu novadīšana ar vietējo karstā ūdens sagatavošanu ar cietā 
kurināmā ūdenssildītāju.

5.0 m3

3
Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta aukstā ūdens apgāde 
un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana.

4.0 m3

4
Daļēji labiekārtots dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta 
aukstā ūdens apgāde, kanalizācijas notekūdeņu novadīšana, bet nav tualetes ar ūdens 
skalojamo kasti.

3.5 m3

5
Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta aukstā ūdens apgāde, 
bez kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas.

3.0 m3

6 Ūdens piegādes līdz Kandavas novada, Kandavas pilsētas brīvkrāniem 1.0 m3

7
Dzīvokļos, kuros nav reģistrēta neviena persona un nav ierīkoti ūdens patēriņa 
skaitītāji 

10.0 m3

Nr. Mājlopu kategorijas

Ūdens patēriņa 
norma vienai 

vienībai 
(m3 mēnesī)

1
Liellops
Teļš
Cūka

3.0 m3

1.0 m3

0.5 m3

Ūdens patēriņa normas mājlopu dzirdināšanai, ja nav uzstādīti ūdens skaitītāji



Kandavas novada vēstnesis 13.

Biedrības „Kandavas
Partnerība” izsludina projektu 

iesniegumu konkursu
Biedrība „Kandavas Partnerība” 

izsludina atklāta konkursa projek-
tu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu 
Rīcības programmas Eiropas Ziv-
saimniecības fonda atbalsta ievieša-
nai Latvijā 2007.– 2013.gadam pasā-
kuma “Teritorijas attīstības stratēģiju 
īstenošana” ietvaros apstiprinātās vie-
tējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Stratēģijai piešķirtais finansējums 
2010.gadā  (LVL):  124 147,24 LVL

Pirmā projektu konkursa kārtā 
projektu pieteikumu pieņemšana no-
tiks no 2010.gada 21.maija līdz 2010.
gada 21.jūnijam sekojošās rīcībās:

1.Rīcība „ Atbalsts teritorijas lab-
iekārtošanas pasākumiem” aktivitātē 
„Ciematu, kuros veic zivsaimniecības 
darbības, atjaunošana un attīstība” – 
pieejamais finansējums 49658,90 Ls.

2.Rīcība „Atbalsts tūrisma un 
zivsaimniecības attīstībai Kandavas 
Partnerības teritorijā” aktivitātē „Ar 
zivsaimniecību un tūrismu saistītas 
maza mēroga infrastruktūras un pa-
kalpojumu attīstība” - pieejamais fi-
nansējums 49658,90 Ls.

3.Rīcība „Vietējas nozīmes brīvā 
laika pavadīšanas un sporta iespēju 
pilnveidošana” aktivitātē „Ciematu, 
kuros veic zivsaimniecības darbības, 
atjaunošana un attīstība” – pieejamais 
finansējums 24829,44 Ls.

Maksimālā attiecināmo izmaksu 
summa vienam projektam ir 20 000 Ls. 

Projektu īstenošanas ilgums ir 2 
gadi pēc LAD lēmuma par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu.

Ar Stratēģiju, rīcību mērķiem, to 
plānotajām darbībām, projektu vērtē-
šanas kritērijiem un minimālo punktu 
skaitu pozitīvā atzinuma saņemšanai 
par projekta iesniegumu ir iespējams 
iepazīties Lauku atbalsta dienesta mā-
jas lapā: www.lad.gov.lv un biedrības 
“Kandavas Partnerība” mājas lapā: 
www.kandavaspartneriba.lv, kā arī 
biedrības  „Kandavas Partnerība” bi-
rojā Kandavā,  Talsu ielā 11.

Tuvāka informācija pie Intas Hafer-
bergas, tel.28390394, e-pasts:intaha@
inbox.lv

Projekti jāiesniedz līdz 2010.
gada 21.jūnijam plkst.17:00 biedrī-
bā „Kandavas Partnerība” Talsu ielā 
11, Kandavā. 

Projekts „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana

 izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos”

Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/ 
1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

Projekta „Pedagogu 
konkurētspējas veicināšana

izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākļos” 

pirmie rezultāti 
Kandavas novada dome, kā sa-

darbības partneris turpina īstenot 
projektu „Pedagogu konkurētspējas 
veicināšana izglītības sistēmas opti-
mizācijas apstākļos”, pamatojoties uz 
2009. gada 9. novembrī noslēgto sa-
darbības līgumu ar LR Izglītības un 
zinātnes ministriju (vienošanās Nr. 
2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/
VIAA/001; līgums Nr.01-07.2-5/60). 
Projekta mērķis ir veicināt pedagogu 
konkurētspēju un sniegt atbalstu pe-
dagogiem izglītības sistēmas optimi-
zācijas apstākļos. 

Kandavas novadā 1. atlases kārtā 
(no 01.12. 2009. līdz 31. 03. 2010.) at-
balstu saņēma 92 pedagogi. 

Pedagogi, kuri bija pieteikušies uz 
projekta 2. aktivitāti, izmantoja iespē-
ju saņemt atbalstu darbam izglītības 
iestādē nepieciešamās papildus kvali-
fikācijas  ieguvei. Tā 23 pedagogi ap-
guva Liepājas Universitātes piedāvāto 
programmu „Darbs apvienotajās kla-
sēs” un 22 pedagogi apguva Liepājas 
Universitātes piedāvāto programmu 
„Speciālā izglītība”. Pedagogi mācību 
laikā saņēma stipendiju un viņiem 
tika segti mācību izdevumi.

Tie 47 pedagogi, kuri bija pietei-
kušies uz projekta 3. aktivitāti, iesais-
tījās pedagogu novērtēšanas sistēmas 
ieviešanā. Viņi mērķstipendijas sa-
ņemšanas laikā (4 mēnešus) vērtēja 
savu profesionālo kvalitāti un veidoja 
katrs savu profesionālo sasniegumu 
darba mapi (portfolio). Apkopotos 
materiālus izvērtēja izglītības iestā-
des Pedagogu novērtēšanas komi-
sija, kuras locekļi pieņēma lēmumu 
vai pedagoga profesionālā darbība 
atbilst kvalitātes pakāpei saskaņā 
ar Izglītības un zinātnes ministri-
jas apstiprinātajiem metodiskajiem 

norādījumiem. Šajā projekta aktivi-
tātē bija iesaistījušies pedagogi no 
astoņām novada izglītības iestādēm: 
Pirmskolas izglītības iestāde „Zīļuks” 
– 7 pedagogi, Cēres pamatskola – 2 
pedagogi, Kandavas K. Mīlenbaha 
vidusskola – 3 pedagogi, Kandavas 
internātvidusskola – 9 pedagogi, 
Matkules pamatskola – 1 pedagogs, 
Valsts Kandavas lauksaimniecības 
tehnikums – 18 pedagogi, Vānes pa-
matskola – 2 pedagogi, Zantes pa-
matskola – 5 pedagogi. Apkopojot 
izglītības iestāžu Pedagogu novērtē-
šanas komisiju iesniegtos  rezultātus, 
varējām secināt, ka visi projekta 1. 
atlases kārtā iesaistītie pedagogi savas 
saistības ir nokārtojuši veiksmīgi.

Projekta nākošā atlases kārta no-
vadā tiks izsludināta š.g. augustā, un 
novadam piešķirtās kvotas ietvaros 
tiks izsludināta pieteikšanās tikai uz 
3. aktivitāti. 

Informācija par projekta aktuali-
tātēm gan novadā, gan valstī pieeja-
ma arī mājas lapā: www.kandava.lv, 
sadaļā „Izglītība/Projekti”

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Izsludināta Kandavas novada 
attīstības programmas 

2010. – 2016.gadam 
publiskā apspriešana

Saskaņā ar Kandavas novada 
domes 2010. gada 26.aprīļa lēmu-
mu „Par Kandavas novada attīstības 
programmas 2010.-2016.gadam sa-
biedriskās apspriešanas uzsākšanu” 
(protokols Nr.4; 4.§), Kandavas nova-
da dome organizē Kandavas novada 
attīstības programmas 1.redakcijas 
publisko apspriešanu no 2010. gada 
06. maija līdz 2010.gada 27.maijam. 

Kandavas novada attīstības prog-
rammas izstrādi ir veikusi Kandavas 
novada pašvaldība sadarbībā ar SIA 
„NK Konsultāciju birojs”.

Ar Kandavas novada attīstības 
programmas 2010.- 2016.gadam 1.re-
dakcijas materiāliem var iepazīties: 

 - Kandavas novada domē, Dārza 
ielā 6, Kandavā, 206. kabinetā, darba 
dienās no plkst.8:00 līdz 12:00 un no 
plkst.13:00 – 15:00;

- Pagastu pārvaldēs; 
- Kandavas novada mājas lapā 

www.kandava.lv.

 

14.
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Rakstiskus komentārus un priekšlikumus lūdzam ie-

sniegt Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 
201. kabinetā, sūtot pa pastu uz adresi: Kandavas novada 
dome, Dārza iela 6, Kandava, LV - 3120 vai elektroniski 
uz e-pasta adresi: solvita.viluma@kandava.lv līdz 2010.
gada 27.maijam. Komentāru un priekšlikumu sniegšanai 
lūdzam izmantot anketu, kas pieejama vietās, kur izvietoti 
materiāli, kā arī Kandavas novada pašvaldības mājas lapā 
www.kandava.lv. 

Kandavas novada attīstības programmas projek-
ta publiskās apspriešanas sanāksmes notiks 2010.gada 
17.maijā plkst. 18:00 (uzņēmējiem) un 2010.gada 18.maijā 
plkst.18:00 (visiem interesentiem) Kandavā, Dārza ielā 6.

Pateicamies par Jūsu aktīvu līdzdalību!

Kandavas novada dome

Kandavas novada dome rīko izsoles
•	 Kandavas novada dome pārdod atklātā mutiskā iz-

solē automašīnu OPEL ASTRA, 1998,( 1,2 benzīns, meh.
ātrum.k., tumši zila), cena: Ls 755. Pirms reģistrēšanās Iz-
solei, pretendentiem jāpārskaita Kandavas novada domes 
kontā (norēķinu konta Nr. LV73 UNLA 0011 0101 30573, 
SEB Unibanka Kuldīgas filiālē, bankas kods UNLALV2X) 
Izsoles dalības maksa Ls 24,20 un nodrošinājums Ls 75,-). 
Izsoles solis Ls 10. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un 
reģistrēties izsolei līdz 2010. gada 20. maijam plkst. 17.00, 
Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 104. kab., 
tālrunis: 63107375. Izsole 2010. gada 21. maijā plkst. 
14.00 Kandavas novada domē, Sēžu zālē.

•	  Kandavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu: neapbūvē-
tu zemesgabalu Zaļā ielā 4, Kandavā, Kandavas novadā, 
kadastra Nr. 9011 001 0740, ar kopējo platību 0,0693 ha. 
Zemesgabala atļautā izmantošana saskaņā ar Kandavas 
novada teritorijas plānojumu – savrupmāju apbūves zona. 
Sākumcena Ls 1400 (viens tūkstotis četri simti lati). Izsoles 
nodrošinājums Ls 140 jeb 10 % no Izsoles sākumcenas. Iz-
soles dalības maksa Ls 60,50 (tai skaitā PVN ). Izsole notiks 
Kandavas novada domē 2010. gada 10. jūnijā plkst. 14.00.

•	 Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas 
novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 204. kabinetā dar-
ba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 
17.00, piektdienās līdz 15.00. Izsoļu pretendentus reģistrē 
Kandavas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināša-
nas komisija līdz 2010. gada 9. jūnijam plkst. 17.00. Infor-
mācija pa tālruni 63107375.

•	 Kandavas novadā aizliegs audzēt ģenētiski modifi-
cētos kultūraugus

•	 Kandavas novada domes pieņēmusi lēmumu izstrā-
dāt saistošos noteikumus, kas aizliegs novada teritorijā 
audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus.

•	 Februārī Kandavas novada domes saņēma iesniegu-
mu no iedzīvotājiem ar lūgumu noteikt Kandavas novadu 
kā brīvu teritoriju no ģenētiski modificētiem kultūrau-
giem. Iesniegumā tika uzsvērtas bažas par ģenētiski mo-
dificēto kultūraugu kaitīgo ietekmi uz vides daudzveidību 
un iedzīvotāju veselību. 

•	 Pamatojoties uz iedzīvotājas I.Jansones sniegto infor-
māciju par modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma 
noteikšanu un 15.11.2007. likuma „Ģenētiski modificēto 
organismu aprites likums” 22.pantu, ka pašvaldība pēc sa-
vas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar paš-
valdības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu 
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā ad-
ministratīvajā teritorijā vai tās daļā uz laiku, kas nav īsāks 
par pieciem gadiem, deputāti vienbalsīgi nolēma: uzsākt 
saistošo noteikumu izstrādes procesu un pieņemt priekšli-
kumus no iedzīvotājiem par ģenētiski modificēto kultūrau-
gu aizliegumu Kandavas novada teritorijā. Saistošie notei-
kumi paredzēs ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas 
aizliegumu visā Kandavas novada administratīvajā teritori-
jā ar aizlieguma termiņu uz 5 gadiem. 

•	 Iedzīvotāji savus priekšlikumus var iesniegt Kanda-
vas novada domē līdz 2010.gada 10.maijam.

Aicinu platību maksājumu iesniegumus 
iesniegt elektroniski!

Jau sākot ar 2010.gada 12.aprīli Ziemeļkurzemes re-
ģionālās lauksaimniecības pārvaldes klienti var saņemt 
informatīvo materiālu par 2010.gada platību maksāju-
miem, iesniegumu veidlapas, kā arī lauku bloku kartes 
un līdz 2010.gada 17.maijam iesniegt aizpildītu Platību 
maksājumu iesniegumu un lauku bloku kartes. 

Aicinu šos platību maksājumu pieteikumus iesniegt 
elektroniski, izmantojot Elektroniskās pieteikšanās sistē-
mas (EPS) priekšrocības. Galvenās priekšrocības ir šādas: 

•	 Iespēja pieteikties maksājumiem, kā arī veikt nepie-
ciešamos labojumus, papildinājumus un iesniegt tos neiz-
ejot no mājas jebkurā pieejamā laikā;

•	 Sistēma brīdinās lietotāju par pieļautām kļūdām, kā 
arī nosūtīs atgādinājumu par pieteikuma iesniegšanas ter-
miņa beigu tuvošanos;

•	 Turpmākajos gados būs atvieglota iesnieguma aiz-
pildīšana, jo varēs nokopēt iepriekšējā gada iesniegumu, 
atliks tikai tā aktualizācija attiecīgajam gadam;

•	 Iespēja sekot līdzi iesnieguma administrēšanas pro-
cesam;

•	 Izdrukāt un saglabāt iesnieguma un karšu kopijas;
•	 Izlasīt un saglabāt no LAD saņemtās un uz LAD sū-

tītās vēstules;
•	 Redzēt gan iepriekšējo gadu izmaksātās atbalsta 

summas, gan kārtējā gada apstiprinātos un izmaksātos 
maksājumus;

•	 Ātrāka iesnieguma administrēšana un atbalsta sa-
ņemšana.

Lai uzsāktu EPS lietošanu, klientam jānoslēdz līgums 
ar Pārvaldi. Līgumu var saņemt un aizpildīt Pārvaldē vai 
izdrukāt no LAD mājas lapas. To aizpildīt divos eksem-
plāros, parakstīt un nosūtīt Pārvaldei. Uz e-pasta adresi 
klientam tiks nosūtīts lietotāja vārds, kā arī sākotnējā pa-
role. Pretendenta rīcībā jābūt datoram ar interneta pieslē-
gumu. Ja tā nav, tad aicinu griezties Pārvaldē, kurā priekš 
klientiem ir pieejami divi datori, pie kura var aizpildīt un 
iesniegt platību maksājumu iesniegumu elektroniski un 
saņemt nepieciešamās konsultācijas EPS lietošanai.

Soļosim progresa virzienā!
Juzefa Kļava, Ziemeļkurzemes RLP vadītāja

13



Kandavas novada vēstnesis 15.
Kustības drošības uzlabošana Ozolu un 

Zīļu ielās Kandavā
2010.gada 9.aprīlī beidzās projekta „Kustības drošī-

bas uzlabošana Ozolu un Zīļu ielās Kandavā” īstenošana. 
Projekta ietvaros tika izbūvēti gājēju celiņi un uzstādīts 
apgaismojums Zīļu un Ozolu ielās. Projekta kopējais fi-
nansējums LVL 37071,54 (ar PVN), kopsummā ietvertas 
arī autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas. Pro-
jekts tika finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
(64%), valsts budžeta dotācijām pašvaldībām (6%) un 
pašvaldība līdzfinansējuma ( 30%) apmērā. 

Kandavas K.Mīlenbaha 12.klases skolēni 
iestāda 15 ozolus

23.aprīlī, Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas direkto-
re Vēsma Grugule un 12.klases skolēni atsaucās Kandavas 
novada domes priekšsēdētāja Rolanda Bāreņa aicināju-
mam un kopā ar domes vadību iestādīja 15 ozolus.

Pirmā ozoliņa iestādīšana ir vēsturisks mirklis, jo no-
vadā tiek aizsākta jauna tradīcija – ozolu stādījumu at-
jaunošana. Nākotnē plānots ozolus Kandavā stādīt katru 
pavasari. 

Lai ozoliņi augtu labi, stādīšanu uzraudzīja SIA „Kan-
davas namsaimnieks” darbinieki. 

Talku Kandavas novadā atbalstīja 1274 talcinieki
24.aprīlī, Lielā Talka noritēja visā Latvijā 1354 pieteik-

tajās talkas vietās. Par spīti mainīgajiem laika apstākļiem, 
iedzīvotāju atsaucība ir bija ļoti liela. Pavisam Kandavas 
novadā talkā piedalījās 1274 iedzīvotāji. Informācija par 
savākto un izvesto atkritumu daudzumu poligonos būs 
zināma līdz šīs nedēļas beigām. 

Kandavas novadā talcinieki čakli strādāja gan pilsētā, 
gan pagastos. Kandavā apkārtni sakopa 601 talcinieks , 
Vānes pagastā - 144, Cērē - 134, Zemītē – 132, Matkulē 
- 114, Zantē – 113, Kandavas stacijā - 15 un Valdeķos – 
21. Talcinieku kopskaitā iekļauti arī novada skolu skolēni, 
kuri talkoja 23.aprīlī.

Teritorijas sakopšanas darbi notika visā novadā, dažā-
dās vietās. Viena no svarīgākajām talkas aktivitātēm bija 
ozolu stādīšana Pūzurgravas ielā, Kandavā, kur Kanda-
vas novada domes priekšsēdētājs Rolands Bārenis kopā 
ar domes vadību, domes darbiniekiem un iedzīvotājiem 
SIA „Kandavas namsaimnieks” uzraudzībā, iestādīja ozo-
lu aleju. Uzsākot  dižkoku stādīšanu, Rolands Bārenis pa-
teicās kandavniecei Zigrīdai Mincānei, kura ir Kandavas 
novada ozolu krustmāte, jo tieši viņai pieder ozolu stādī-
jumu atjaunošanas ideja.

Talkas organizatori ir ļoti gandarīti un pateicas par 
talcinieku organizētību, vienotību un radošo pieeju. Kan-
davas novada talciniekus uzmundrināja folkloras kopa 
“Vācelīte”. Savukārt, par siltu zupu parūpējās Kandavas 
novada dome.
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Aicina novada zemniekus 
tirgoties Rīgas Centrāltirgū

RPAS ‘’Rīgas Centrāltirgus’’ aicina novada zemniekus 
tirgoties Zemnieku tirdziņos Centrāltirgū un Vidzemes 
tirgū. Šo tirdziņu mērķis ir dot Latvijas zemniekiem ie-
spēju pašiem realizēt savu produkciju, pircējiem iespēju 
iegādāties dabīgu Latvijas produktu no paša audzētāja, 
ražotāja.

Uzklausot tirgotāju un pircēju vēlmes, RPAS ‘’Rīgas 
Centrāltirgus’’ turpmāk rīkos šādus  Zemnieku tirdziņus. 
Mēnesī ir paredzēti 2 tirdziņi  Centrāltirgū un vismaz 1 
Vidzemes tirgū. Pēc pieprasījuma šis skaits var tikt palie-
lināts. Šajos tirdziņos dalību varēs ņemt tikai fiziskas un  
juridiskas personas ar pašu audzētu vai ražotu preci. 

Zemnieku tirdziņam ir paredzēta atsevišķa tirdznie-
cības teritorija uz centrālās ielas.  Tas atšķirsies un būs 
pircējiem labi pamanāms. Vietas ir ērti sasniedzamas 
pircējiem, pietam, Vidzemes tirgū pircējiem automašīnas 
stāvvieta 30 min. būs bez maksas. Tirgotāji, kā jau ierasts, 
visās tirgošanās dienās varēs bez maksas mašīnas novietot 
tirgus teritorijā.

Par šiem tirdziņiem pircēji tiks informēti gan radio, 
gan presē. Arī tirgotāji ir aicināti stāstīt saviem pircējiem 
un kolēģiem, ka šādi tirdziņi notiks regulāri.

Tarifi.
Zemnieku tirdziņiem tiks  piemērota tirdzniecības no-

deva  saskaņā ar Centrāltirgus tirdzniecības vietu un telpu 
nomas maksas cenrādi 2010. gadam, proti, juridiskajām 
un fiziskajām personām, tirdzniecība ar pašu izaudzēto 
un saražoto lauksaimniecības produkciju Centrāltirgū 
3.00 Ls tsk. PVN par vienu tekošo metru, Vidzemes tirgū 
2.70 Ls tsk. PVN par vienu tekošo metru.

Tuvākais Zemnieku tirdziņš jau 14. un 15. maijā Vi-
dzemes tirgū! Nākamais 21. un 22. maijā Centrāltirgū!

Pieteikšanās pa tālruni 26347772, pieteikuma veid-
lapas atrodamas www.rct.lv sadaļā Pasākumi. Pieteiku-
mu un visus dokumentus sūtīt uz: gadatirgi@rct.lv vai 
faksu 67358171 vai ienest personīgi Rīgas Centrāltir-
gus administrācijas ēkā 3.stāvā Mārketina un komuni-
kāciju nodaļā.

Talantu satikšanās Mālpils muižā
No 25. – 30. jūlijam talantīgi bērni un jaunieši no visas 

Latvijas ir aicināti tikties muzikālajā vasaras projektā „Sa-
tikšanās” Mālpils muižā

Organizatori projektā aicina piedalīties jaunās, rado-
šās personības, kas dzied, dejo, vai spēlē kādu mūzikas 
instrumentu, vai jebkādā citā veidā ir saistīti ar mūziku. 

Projekta dalībnieki dzīvos un muzicēs Mālpils muižas 
Kungu mājā, kas ir valsts nozīmes arhitektūras pieminek-
lis, kas celts 18.gs vidū. Muiža ir atjaunota, maksimāli sa-
glabājot vēsturisko, klasicisma stilam raksturīgo arhitek-
tonisko veidolu.  Muižas interjers papildināts ar antīkām 
klasicisma stila mēbelēm: kumodēm, krēsliem, gleznām, 
vēsturisku klavesīnu, svečturiem un citām vērtīgām grez-
numlietām. 

Projekta dalībnieki lielāko dienas daļu uzturēsies 
muižas Zvaigžņu zālē, kur arī notiks vokālās nodarbības, 
deju stundas, meistarklases, programmā paredzēti arī iz-
braukumi un sporta aktivitātes. Galvenokārt  notiks nos-
lēguma koncerta sagatavošanas mēģinājumi. Noslēguma 
koncertā ar projekta dalībniekiem muzicēs populāri Lat-
vijas dziedātāji. Noslēguma koncerts būs vērojams Māl-
pils muižā 30.jūlijā plkst. 19.00, koncertu filmēs televīzija. 
Pieteikties projektam var līdz 5. jūlijam, nenokavē! 

Informācija: Tālr. 29131458;
E-pasts: satiksanas@gmail.com

Amatnieku biedrība piedalās izstādē  “Intertextil Balticum 2010”
11. aprīlī Kandavas novada amatnieku biedrība “Pūralāde” 

piedalījās 15. starptautiskā tekstila, apģērbu, ādas izstrādājumu 
un ražošanas iekārtu izstādē “Intertextil Balticum 2010”. Izstā-
dē 84 dalībnieki no 11 valstīm – Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, 
Ukrainas, Uzbekistānas, Itālijas, Pakistānas, Bangladešas, Bul-
gārijas, Krievijas, Ķīnas - piedāvāja kažokādas izstrādājumus, 
ādas galantēriju, zeķes, zeķbikses, veļu, trikotāžu un gatavos 
apģērbus, apavus, apģērbu aksesuārus, rotaslietas un bižutēriju, 
audumus, mājas tekstilu, materiālus apģērbu un veļas šūšanai, 
iekārtas, jaunākās tehnoloģijas, palīgierīces un aprīkojumu.

 Kandavas novada amatnieku biedrība “Pūralāde” tērpu ska-
tē demonstrēja lina tērpu kolekciju, kas bija unikāla citu tērpu 
vidū. Lina tērpus gatavoja „Pūralādes” čaklās amatnieces. Nākot-
nē linā tiks ietērptas arī Kandavas novada domes amatpersonas.

Deputātu pieņemšanas laiki:
24. maijā no 17:00 līdz 19:00 I.Priede (SCP), 
G. Indriksons (JL), N. Štoferts (JL) un S. Horste 
(PS) - Kandavas novada Vānes pagasta
pārvaldē;  
31. maijā no 17:00 līdz 19:00 I. Priede (SCP), 
O. Budžens (SCP), G. Indriksons (JL), N. Što-
ferts (JL), S. Horstes (PS)  - Matkules pagasta 
pārvaldē. 



Laimi, lai tā vienmēr soļo blakus,
Sauli, lai tā vienmēr sirdī spīd,
Veselību, kas ir visa mīļa,
Dzīvesprieks lai garām neaizslīd!

Apsveicam novada pensionārus,
kuri svin dzīves nozīmīgās jubilejas:

Marina Rudzīte,
Vizma Bērziņa,
Velta Svare,
Jānis Bērziņš,
Aina Ābola,
Anna Grundmane,

 Kandavas novada dome,
Kandavas novada pensionāru biedrības padome

Kandavas novada vēstnesis 17.

Zilva Apine,
Velta Plānkāja,
Vilnis Engelbergs,
Ilze Kizenbaha,
Veneranda Prikule,
Boriss Dubeņuks.

Kandavas pilsētas suņu un kaķu vakcinācija 
pret trakumsērgu notiks sestdien 22.maijā:

„Liepās” pie veikala plkst. 8:00;

Kurzemes un Vidzemes ielas rajons plkst. 8:45;

Rūmenes ielā pie šķūņa plkst. 9:30;

Raiņa ielas galā „Pūzurī” plkst. 10:00;

pie domes laukumā plkst. 10:30;

pie „Ozolājiem” plkst. 11:00;

pie kartinga trases plkst. 12:00;

Valteru ielā pie 1.kopmītnes,
laukumā plkst. 12:30;

Valteru ielā pie skolotāju mājas plkst.13:00;

Ja ir nepieciešamība vakcinēt dzīvniekus mā-
jās, zvaniet veterinārārstei Indrai Znotiņai

pa tālruni 63126541 vai 29102197.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!     

Šogad pārcels trīs darba dienas
Saskaņā ar valdības pagājušajā gadā pieņemto

lēmumu, šogad pārcels trīs darba dienas, tai skaitā 
valsts svētkos un Jāņos, atgādina

Labklājības ministrija (LM).
To paredz pērn, 28.decembrī valdībā apstiprinātais 
Ministru kabineta rīkojums Nr. 924 „Par darbdie-

nu pārcelšanu 2010.gadā”. Tas nozīmē, ka: 
• darbadienu pirmdien, 3.maijā, pārcels 
uz sestdienu, 29.maiju, līdz ar to šogad 
maijā būs brīvs 1., 2., 3. un 4.maijs;
• piektdiena, 25.jūnijs, būs brīvdiena un 
šo dienu būs jāatstrādā sestdienā, 19.jū-
nijā. Tādējādi Jāņos paredzētas piecas 
brīvdienas pēc kārtas.
• Valsts svētkos brīvs būs arī
19.novembris, kas būs jāatstrādā
sestdienā, 13.novembrī.
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29.maijs:
10:00 Cēres sporta svētki (volejbols, futbols, strīt-

bols, 100 m  skrējiens, tāllēkšana, lodes grūšana, sa-
censības bērniem). Cēres stadionā

9:50 “Mosties Kandava” (aicinājums uz svētkiem 
ar tauru skaņām). Vecpilsētas laukumā un Bruņinieku 
pilskalnā.

10:00 - 11:00 Svētku gājiens Kandavā (no Kanda-
vas K.Mīlenbaha vidusskolas līdz Vecpilsētas lauku-
mam). 

Kandavas novada domes priekšsēdētāja Rolanda 
Bāreņa uzruna.

10:00 - 17:00 Kandavas novada amatnieku bied-
rības darbu izstāde “Zaļi dzīvot, balti domāt!” (bez 
maksas). Kandavas novada muzejā (Talsu ielā 11, 
Kandavā)

11:00 Novada skolu skolēnu veidotie vizuālās 
mākslas stendi. Vecpilsētas laukumā Kandavā

11:00 Latvijas pasta telts (apsveikumu sūtīšana 
bez maksas). Skvēriņā pie Bruņinieku pilskalna Kan-
davā

11:10 - 12:45 Skolēnu dziesmu un deju svētku 
ieskaņas koncerts (bez maksas). Vecpilsētas laukumā 
Kandavā

11:30 - 12:15 Kandavas novada pašdarbības ko-
lektīvu koncerts (bez maksas). Laukumā pie Kanda-
vas autoostas

11:00 - 15:00 Kandavas novada amatnieku bied-
rības darbu izstāde - pārdošana. Dažādu amatnie-
cības prasmju demonstrēšana un iespēja tajās pieda-
līties. Novada šalles adīšana. Kandavas Bruņinieku 
pilskalnā

11:00 - 15:00 Kandavas novada skolu skolēnu 
darbu izstāde par tēmām: “Senie laiki Kandavā”; 
“Kandava mūsdienās”; “Kandava nākotnē” (bez 
maksas). Skvēriņā pie Bruņinieku pilskalna. Lietus 
gadījumā izstāde būs apskatāma Kandavas Mākslas 
skolā (Sabiles ielā 12, Kandavā).

11:00 - 17:00 Atrakciju parks “Lec un minies” 
(bezmaksas un maksas atrakcijas). Bērnu rotaļlauku-
mā un Ūdens ielā, Kandavā

11:00 - 17:00 Kandavas Mākslas skolas absolven-
tu darbu izstāde (bez maksas). Galerijā “Vējspārns” 
(Kandavas kultūras nama otrajā stāvā; Lielā ielā 28, 
Kandavā).

12:00 Atrakciju parks “Vīru un sievu spēles” 
(mehāniskais bullis (Ls 1,-), roku laušanās, sievu ne-
šana, “govs” slaukšana (Ls 1,-) u.tml.). Laukumā pie 
Vecās vidusskolas (bijušās K.Mīlenbaha pamatskolas 
ēkas un skeitparka; Kandavā, Zīļu ielā 2)

12:00 - 17:00 Pasākums “Atbalsts autosportam”. 
Sacensības Kartingu trasē “Swedbank kartodroms” 
Kandavā, Jelgavas ielā 16. Galveno balvu pasniedz 
Kandavas novada domes priekšsēdētājs Rolands Bā-
renis.

13:00 - 13:50 Grupas “Auļi” koncerts. Ieeja: Ls 3,-. 
Kandavas Bruņinieku pilskalnā

Auļi ir dūdu un bungu mūzikas grupa. Tajā spēlē 10 
mūziķi – 9 puiši no Latvijas un 1 meitene no Igaunijas. 

14:00 – 14:15 „Mājoklītis” Zemītes pamatskolas 
dramatiskais kolektīvs. Pie Sinagogas

14:16 – 14:30 „Dāvana” Matkules pamatskolas 
dramatiskais kolektīvs. Pie Sinagogas

14:30 - 15:00 Kandavas K.Mīlenbaha vidussko-
las veltījums Bruņinieku pilskalnam “Princeses un 
bruņinieki” (bez maksas). Kandavas Bruņinieku pils-
kalnā

15:00 -16:30 Jauniešu priekšnesumi “Mū-
zika, dejas, sports”. Uzstāsies: grupa “Persiku 
raķetes”(Kandava), deju grupa”Demo”(Tukums), 
Latvijas Koyukushinkai karate federācijas Kandavas 
kluba”Bushido” dalībnieku paraugdemonstrējumi 
(bez maksas). Vecpilsētas laukumā Kandavā

15:00 -17:30 Orientēšanās sacensības “Kandavas 
pavasaris” - bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un 
senioriem (bez maksas).

Reģistrēšanās sacensībām, sacensību nolikuma un 
dalībnieku kartes saņemšana Bruņinieku pilskalnā no 
14:00 līdz 14:50. 

Kandavas novada svētku programma
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Pirmais starts 15:10 no Kandavas Bruņinieku pils-

kalna. Finišs pie Vecās vidusskolas (Zīļu ielā 2, Kanda-
vā). Stundas laikā pēc fotogrāfijām un kartes jāatrod 
Kandavā populāras vietas. 

Var piedalīties katrs interesents, īpaša sagatavotība 
nav nepieciešama.

15:00 Auto veiklības brauciens vīriešiem un sie-
vietēm (bez maksas). Dalībnieki sacensībās pieda-
lās ar saviem automobiļiem. Laukumā pie Kandavas 
Sporta halles

18:00 Koncerts “Arta un draugi” (Grupa PER, Chil-
li, Olga Rajecka, Kaspars Markševics, Laila Ilze Purma-
liete,  Rihards Andris Bērziņš, Anete Kozlovska, Lin-
da Libere, popgrupa “Taustiņi”, pavadošā grupa Jānis 
Zvirgzdiņš (pazīstams arī kā Julians), Kaspars Grigalis, 
Gatis Grigalis, Toms Mikāls, Kaspars Vizulis, flamenko 
dejotāja Zane Oliņa, Kandavas/ Rīgas dejotāji un citi). 
Ieeja: Ls 2,-. Kandavas brīvdabas estrādē “Ozolāji”

21:00 Latvijas spēkavīru nakts sacensības (bez 
maksas). Valsts Kandavas lauksaimniecības tehniku-
ma stadionā

22:00 Zaļumballe. Spēlē: Normunds Jakušonoks 
un draugi (bez maksas). Valsts Kandavas lauksaim-
niecības tehnikuma stadionā

29. maijā - Lauku sētas “Indāni” apskate bez 
maksas. 

Atrodas: 10 km no Kandavas Saldus virzienā.
Dažādu mājdzīvnieku, mājputnu apskate un apmī-

ļošana; seno zirgu vilkmes un amatniecības rīku ko-
lekcijas.

15:00 - 16:00 Zirgu izjādes “Indānos” (par apli) 
- Ls 0,50.

Tālr. 29259272 (Signe). www.indani.viss.lv

30. maijs:
13:00 Peldošo objektu nobrauciens pa Abavu. 

Pie Līgupītes ietekas

13:00 Atrakciju parks “Lec un minies”. Maksas 
atrakcijas. Laukumā pie Abavas tilta

13:00 “Dubļu cīņas”. Laukumā pie Abavas tilta

13:00 “Novada cienasts”. Laukumā pie Abavas tilta

15.maijā plkst. 10:00 
KANDAVAS PILSĒTAS PADOMES

20. SASAUKUMA DEPUTĀTU SALIDOJUMS
(Tautas frontes 1.starts)

Pulcēšanās pie Kandavas novada domes, 
Dārza ielā 6, Kandavā.

Programmā: 
	Pirmajai Latvijas Neatkarības atjaunošanas   
 gada dienai veltītās birztalas („Pūzurī”)
	apskate un pavasara sakopšana;
	Dalīšanās atmiņās, atziņās un iespaidos par   
 Lielo pārmaiņu laiku pirms 20 gadiem

(viesu namā „Pils”)
Gaidīsim arī no Kandavas ievēlētos

Tukuma rajona deputātus!
Pieteikties pa tālr.: 63123279; 20253250 (J.Lukss)

Kandavas novada Sociālās palīdzības centrs 
informē pensionārus, ka atsākti pārvadājumi 

maršrutā Kandava (depo laukums) –
Jaunkandavas kapi. Autobuss kursēs katru 

piektdienu no laukuma pie depo plkst. 10:00 
un no kapsētas atpakaļ plkst. 11:00.   

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!     

Novada Dzimtsarakstu nodaļā aprīlī reģistrēti 
mūžībā aizgājušie novada iedzīvotāji:

Augusts  Hauberts (1958.) Kandava
Ieva Rasnača (1914.) Kandava
Zina Rēdmane (1925.) Kandava
Jānis Riekstiņš (1947.) Kandava
Valija Veinberga (1916.) Kandava
Dzidra Žakaite (1945.) Kandava
Imants Eglītis (1950.) Kandavas pagasts
Imants Bergs (1933.) Vānes pagasts
Daina Andersone (1945.) Zemītes pagasts
Zina Gruzeviča (1928.) Salapils novads

Līdzjūtību tuviniekiem izsaka
Kandavas novada dome,

Kandavas novada pensionāru biedrības padome

LĪDZJŪTĪBAS        



PROGRAMMĀ:
Plkst.1100 - ekumēniskais dievkalpojums Kandavas 
ev. luteriskajā baznīcā
Dievkalpojumu vadīs: bīskaps Jānis Ozolinkēvičs, 
mācītāji Oskars Jēgermanis, Tālivaldis Vilnis, Mar-
cins Vozņaks un evaņģēlists Atis Freipičs.
Baznīca būs atvērta no plkst. 10 00

No plkst. 1230 - aktivitātes visiem:
Plkst. 1230 - laukumā pie ugunsdzēsēju depo- kris-
tīgie klauni no Rīgas Starptautiskā Bībeles institūta
Vecvecākiem!
Plkst.1330-1500 mīļa kopā pasēdēšana, garīgas pārru-
nas, aizlūgumi, muzicēšana un dziedāšana kultūras 
centrā. 
Pasākumā piedalās luterāņu evaņģēlists Atis Freipičs 
un starpkonfesiju kristiešu ansamblis „Cerība”
Bērniem! 
No plkst.1320- iespēja piedalīties sporta spēlēs, atrak-
cijās un nodarbībās:
• paši mazākie rotaļāsies „Šūpulītī” Sabiles ielā 8  līdz 
plkst. 1600

Pagalmā būs piepūšamā atrakcija „Crezy House” 
līdz pat plkst. 1700

• draudzes mājā, Baznīcas ielā 5 - radošās darbnīcas: 
origami, trauku apgleznošana u.c. 

Svētkus organizē:
Kandavas baptistu draudze,

Kandavas 7.dienas Adventistu draudze,
Kandavas Romas katoļu draudze,

Kandavas ev. luteriskā draudze un
Kandavas Vasarsvētku draudze.

 

Par svētību mūsu pilsētai un visām ģimenēm Latvijā!

UZ SVĒTKIEM AICINĀTS IKVIENS KANDAVNIEKS, NOVADA IEDZĪVOTĀJS VAI VIESIS.

• laukumā pie depo:
	piepūšamā atrakcija „Bruņinieku pils”                                             
 līdz plkst. 1700,
	atrakcijas, spēles, braukšana ar gokartiem,
	klauni iepriecinās bērnus ar figūru veidošanu no                       
 baloniem,
	zīmēšana uz asfalta.

Mīļie vecāki - jums!
Plkst.1400–1500 kultūras centra mazajā zālē sadrau-
dzība pie tējas un kafijas kopā ar pedagoģijas maģis-
tri Valdu Reķi un mācītāju Tālivaldi Vilni. 
Lekcijas pārrunu tēma
„Vecāku un bērnu attiecības krīzes apstākļos”.

Jauniešiem!
Plkst.1320-1600 laukumā pie Kandavas novada do-
mes - spēles, orientēšanās un sadraudzība. 

Visiem!
Plkst.1500 - lielā zupas ēšana laukumā pie depo.
Plkst.1600- kristīgo draudžu koncerts kultūras cen-
trā. Koncertu vada Ilzīte Grīnberga.
Noslēgumā neliela mācītāja uzruna.

Kandavas novada vēstnesis20.

Dārza iela 6, Kandava, Tukuma rajons, LV–3120, tālr. 631 82028; fakss 631 82027, e–pasts: dome@kandava.lv
Kandavas novada domes informatīvais izdevums. Par publicētās informācijas saturu atbild Kandavas novada dome.

Metiens 3000 eks. Maketēts un iespiests SIA „Tipogrāfija Universums A“


