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IECAVAS NOVADA DOMES 2012.GADA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6
“Iecavas novada centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu lietošanas
un aizsardzības noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu,
43.panta pirmās daļas 11.punktu
1. Noteikumos lietotie termini
1.1. Atbildības robeža - domājamā līnija, kura nosaka pušu atbildības robežas par ūdensvada
un/vai kanalizācijas tīklu uzturēšanu.
1.2. Atbildības robežu akts - Pakalpojumu sniedzēja un Abonenta sastādīts robežu akts, kurā
norādīts par ko atbild katra puse.
1.3. Abonents - ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietotājs, kurš noslēdzis ar uzņēmumu
līgumu par šo pakalpojumu izmantošanu.
1.4. Blakusabonents — ūdensapgādes un kanalizācijas Pakalpojumu lietotājs, kas saņem šos
pakalpojumus pa Pakalpojumu sniedzēja jau esoša Abonenta iekšējiem vai pagalma tīkliem,
šķērsojot cita īpašnieka zemi, kā arī noslēdz līgumu ar Abonentu par šo pakalpojumu lietošanu.
1.5. Dzīvojamā fonda abonents - fiziska persona, kura savu mājsaimniecības vajadzību
nodrošināšanai viendzīvokļa dzīvojamā mājā vai dzīvoklī daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā saņem
dzeramo ūdeni no Pakalpojumu sniedzēja un novada notekūdeņus Pakalpojuma sniedzēja
kanalizācijas tīklos.
1.6. Līgums – līgums „Par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumiem”, kurš noslēgts starp
Pakalpojumu sniedzēju un Abonentu/blakusabonentu/dzīvojamā fonda abonentu par ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, un saskaņā ar kuru Pakalpojumu sniedzējs sniedz
pakalpojumus konkrētam Abonentam.
1.7. Lietus notekūdeņu kanalizācija (lietus kanalizācija) – kanalizācijas sistēma, kurā tiek
novadīti lietus un sniega kušanas radīti notekūdeņi ar izlaides vietu ūdenstilpēs vai grāvjos, bet
izņēmuma gadījumos, saskaņojot ar Pakalpojuma sniedzēju, notekūdeņu kanalizācijas tīklā.
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1.8. Notekūdeņi:
1.8.1. * ražošanas notekūdeņi, kas radušies uzņēmējdarbības un ražošanas vietās un nav
klasificējami kā sadzīves vai lietus notekūdeņi;
1.8.2. * sadzīves notekūdeņi, ja tie radušies publiskās un dzīvojamās ēkās un sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanas vietās dažādu fizioloģisko, higiēnas un sadzīves darbību dēļ.
1.9. Objekts - nekustamais īpašums, kuram ir atsevišķs pieslēgums Pakalpojuma sniedzēja
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem vai kurš var būt pieslēgts pie Pakalpojuma sniedzēja
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem (privāta dzīvojamā māja; kopīpašumā esošā dzīvojamā
māja; ēkas vai būves, kurās tiek veikta komercdarbība).
1.10. Objekta īpašnieks - zemes gabala vai nekustamā īpašuma īpašnieks (kopīpašnieki), tā
pilnvarota persona vai nomnieks ar apbūves tiesībām.
1.11. Pakalpojumu sniedzējs - licencēts uzņēmums, kurš ūdensapgādes un kanalizācijas
(saimnieciskās un lietus ūdeņu kanalizācijas) nozarē sniedz pakalpojumus Iecavas novadā.
1.12. Pagaidu ūdensvada tīkli - tīkli, kuri izbūvēti Abonenta vai Pakalpojuma sniedzēja
vajadzībām uz noteiktu laiku, kuri izbūvēti un tiek ekspluatēti par Abonenta vai Pakalpojuma
sniedzēja līdzekļiem un neatbilst normatīvo aktu prasībām, kas reglamentē ūdensapgādes ārējo tīklu
izbūvi (turpmāk - Latvijas būvnormatīvi).
1.13. Segtie darbi – būvdarbi, kuru apjoma un kvalitātes kontroli pēc tiem sekojošo būvdarbu
veikšanas nav iespējams izdarīt bez īpašiem pasākumiem vai papildu darba, kā arī finanšu un citu
resursu piesaistīšanas.
1.14. Tehniskie noteikumi - Pakalpojuma sniedzēja sagatavots dokuments, kas nosaka prasības
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmu projektēšanai, izbūvei, rekonstrukcijai un ekspluatācijai.
1.15. Ūdensapgādes un/vai kanalizācijas Abonents - fiziska vai juridiska persona, kura ir
noslēgusi līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju par ūdens un/vai kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu.
Abonents tiek uzskatīts par juridisku personu, ja dzīvoklī, mājā vai citā objektā tiek veikta komercvai cita veida uzņēmējdarbība.
1.16. Ūdens kontrolskaitītājs - ūdens patēriņa skaitītājs, ko ierīko uz abonenta ūdensvada atzara
kopējā ūdens patēriņa noteikšanai Pakalpojuma sniedzējs, ja radušās šaubas par kopējo patērētā
ūdens daudzumu.
1.17. Ūdens patēriņa starpība - starpība, kas veidojas starp Pakalpojumu sniedzēja valdījumā
esošā mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāja uzrādīto, dzīvojamai mājai piegādāto ūdens daudzumu
un mājas dzīvokļos un neapdzīvojamās telpās (ieskaitot mākslinieku darbnīcas) uzstādīto ūdens
patēriņa skaitītāju uzrādīto ūdens daudzumu, no kura atskaitīts ūdens patēriņš mājas koplietošanas
vajadzībām.
1.18. Ūdens patēriņa uzskaites mezgls - ierīču un mehānismu kopums, kas sastāv no ūdens
skaitītāja, noslēgarmatūras, vienvirziena vārsta, filtra un apvadlīnijas, ja tāda ir izbūvēta.
1.19. Verificēšana - mērīšanas līdzekļu metroloģiskā kontrole.

3

2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi
(turpmāk- Noteikumi) ir saistoši ūdensapgādes un kanalizācijas Pakalpojumu sniedzējiem, kā arī
visām fiziskām un juridiskām personām, kuras ir Pakalpojuma sniedzēji ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas Pakalpojumu lietotāji (Abonenti) Iecavas novadā.
2.2. Šie noteikumi nosaka:
2.2.1. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, projektēšanas, izbūves un pievienošanas
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem un pieņemšanas ekspluatācijā kārtību;
2.2.2. sniegto pakalpojumu uzskaites un norēķinu kārtību;
2.2.3. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu lietošanas un aizsardzības kārtību;
2.2.4. atbildību par Noteikumu pārkāpšanu.
2.3. Pakalpojumu sniedzēja pienākumi:
2.3.1. nodrošināt Pakalpojuma lietotājus (Abonentus) ar normatīvajiem aktiem un līguma
noteikumiem atbilstošu pakalpojumu kvalitāti un kvantitāti par Sabiedrisko pakalpojumu regulatora
apstiprinātiem tarifiem;
2.3.2. nodrošināt ūdens spiedienu Pakalpojuma sniedzēja ūdensvada tīklos ne mazāku par Latvijas
būvnormatīvā paredzēto;
2.3.3. nodrošināt kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām;
2.3.4. nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu ūdenstilpē atbilstoši spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem;
2.3.5. nodrošināt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, ēku, būvju un iekārtu uzturēšanu,
apkalpošanu un remontu;
2.3.6. nodrošināt ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Abonentam saskaņā ar noslēgto
Līgumu starp Pakalpojuma sniedzēju un Abonentu;
2.3.7. savlaicīgi brīdināt Pakalpojumu lietotājus par plānotajiem remontdarbiem ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmās.
2.4. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā un atbildības robežās ir:
2.4.1. ielu un ceļu maģistrālie ūdensapgādes tīkli un maģistrālie tīkli, kas šķērso citu īpašnieku
teritoriju un kuriem ir noteikts lietošanas tiesību aprobežojums, skatakas, cauruļvadu armatūra,
Pakalpojumu sniedzēja uzstādītie ūdens skaitītāji, ugunsdzēsības hidranti, plāksnītes ar norādi par
hidrantu, armatūras un skataku atrašanās vietu;
2.4.2. ielu maģistrālie kanalizācijas tīkli, kolektori, dīķeri un spiedvadi un maģistrālie tīkli, kuri
šķērso citu īpašnieku teritoriju un kuriem ir noteikts lietošanas tiesību aprobežojums, cauruļvadu
armatūra, skatakas, notekūdeņu skaitītāji;
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2.4.3. ūdens ieguves vietas, spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, notekūdeņu pārsūknēšanas
stacijas.
2.5. Objekta īpašnieka īpašumā un atbildības robežās esošo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
robežas nosaka ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu robežu akts. Gadījumā, ja tīklu atbildības
robežu akts nav sastādīts, par ūdensvada tīklu atbildības robežu nosaka objekta ūdensvada atzara
pievienošanas vietu Pakalpojumu sniedzēja tīkliem, bet par kanalizācijas tīklu atbildības robežu
nosaka objekta notekūdeņu izvada pirmo skataku Pakalpojumu sniedzēja kanalizācijas tīklā.
2.6. Objekta īpašnieka īpašumā un atbildības robežās esoši ūdensvada un kanalizācijas tīkli un
būves tiek projektēti, ekspluatēti un remontēti par objekta īpašnieka līdzekļiem.
2.7. Ja ūdensvada un kanalizācijas tīkli vai būves ir vairāku īpašnieku īpašumā vai viņu atbildības
robežu zonā, tad jautājumus, saistītus ar to ekspluatāciju un remontu, īpašnieki izlemj kopīgi.
3. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana, izbūve, pievienošana
un pieņemšana ekspluatācijā
3.1. Fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas pieslēgt Objektu Pakalpojuma sniedzēja
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, jāiesniedz noteikta parauga pieteikums (Pielikums Nr.1)
Pakalpojumu sniedzējam, lai saņemtu Tehniskos noteikumus.
3.2. Pakalpojumu sniedzējs dod savu slēdzienu par objekta pievienošanas iespēju Pakalpojuma
sniedzēja ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, un 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā izsniedz
Tehniskos noteikumus, kas nepieciešami projekta izstrādei.
3.3. Tehnisko noteikumu darbības termiņš – 1(viens) gads. Šim laikam beidzoties, pēc Objekta
īpašnieka lūguma Pakalpojumu sniedzējs izskata Tehniskos noteikumus atkārtoti un ir tiesīgs ieviest
izmaiņas.
3.4. Izstrādātais projekts tiek izskatīts un saskaņots 10 (desmit) darba dienu laikā no tā iesniegšanas
datuma Pakalpojumu sniedzējam. Vienu projekta eksemplāru, kā arī tā elektronisko versiju
jāiesniedz Pakalpojumu sniedzējam.
3.5. Saskaņotais projekts ir spēkā 1 (vienu) gadu. Ja izbūves darbi šajā laika periodā nav uzsākti,
projekts jāsaskaņo atkārtoti ar Pakalpojumu sniedzēju. Atkārtoti saskaņojot projektu, Pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs izvirzīt jaunas prasības.
3.6. Projekta realizāciju veic Pakalpojumu sniedzējs vai Ekonomikas ministrijā reģistrēts
būvkomersants, kura rīcībā ir darbinieki, kas saņēmuši sertifikātus atbilstošā jomā, Pakalpojumu
sniedzēja uzraudzībā.
3.7. Hidrauliskos izmēģinājumus, dezinfekciju, ūdensvada tīklu skalošanu par Objekta īpašnieka
līdzekļiem, Pakalpojuma sniedzēja uzraudzībā veic būvkomersants vai Pakalpojumu sniedzējs, par
veiktajām darbībām sastādot aktus.
3.8. Ūdensvada pieslēgšanu, pievienošanu kanalizācijas tīkliem veic būvkomersants vai
Pakalpojumu sniedzējs par Objekta īpašnieka līdzekļiem Pakalpojuma sniedzēja uzraudzībā.
3.9. Jaunizbūvētu vai rekonstruētu ūdensvada un kanalizācijas tīklu, iekārtu un būvju gatavības
vērtēšanu un nodošanu ekspluatācijā veic pēc slēdziena saņemšanas no Pakalpojumu sniedzēja par
objekta gatavību ekspluatācijai, ievērojot LR spēkā esošos būvniecību regulējošos normatīvos aktus.
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3.10. Ja Objektu nav iespējams tieši pievienot centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem,
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut pievienot Objekta ūdensapgādes ievadu un kanalizācijas
izvadu jau esoša Abonenta atbildībā esošajiem tīkliem, ja:
1) ir izstrādāts ūdensapgādes pievada un kanalizācijas izvada pievienošanas projekts, kas rakstiski
saskaņots ar Abonentu un/vai Objekta īpašnieku, un nodibināts servitūts, kas ierakstīts
Zemesgrāmatā;
2) pievienošana nepasliktina ūdens piegādi un / vai kanalizācijas novadīšanu citiem Abonentiem;
3) uzlikts atsevišķs ūdens skaitītājs pievienojamā Blakusabonenta objekta ūdens patēriņa uzskaitei.
3.11. Kārtību, kādā Pakalpojumu sniedzēja īpašumā nododami agrāk izbūvēti ekspluatācijā esoši
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves, katrā konkrētajā gadījumā nosaka Pakalpojumu
sniedzējs.
4. Līguma noslēgšanas kārtība
4.1. Lai fiziska vai juridiska persona varētu saņemt objektā ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
pakalpojumus, ir jānoslēdz Līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.
4.2. Lai noslēgtu Līgumu par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, fiziska
vai juridiska persona iesniedz Pakalpojumu sniedzējam noteikta parauga pieteikumu un Līguma
noslēgšanai nepieciešamos dokumentus (Pielikums Nr.2).
4.3. Līgumu par pakalpojumu saņemšanu var noslēgt Objekta īpašnieks, tā pilnvarota persona,
nomnieks, kurš veic komercdarbību, dzīvokļa īpašnieks vai pašvaldībai piederoša dzīvokļa īrnieks.
4.4. Pakalpojumu sniedzējs pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas 10 (desmit) darba dienu
laikā sagatavo Līguma projektu.
4.5. Pakalpojumu sniedzējs neslēdz līgumu ar Abonentu par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanu citos Abonenta objektos, ja nav izpildītas spēkā esošās saistības pret
Pakalpojumu sniedzēju par citiem spēkā esošiem Līgumiem.
5. Ūdensapgādes pakalpojumu uzskaite
5.1. Patērētā ūdens daudzuma uzskaite:
5.1.1. Abonenta patērētā ūdens daudzuma uzskaite tiek veikta, uzstādot ūdens uzskaites mezglu vai
veicot aprēķinu saskaņā ar Iecavas novada Domes apstiprinātām ūdens patēriņa normām (Pielikums
Nr.3).
5.1.2. Ja Abonents pieprasa skaitītāja rādījumu pareizības pārbaudi skaitītāja ekspluatācijas laikā,
Pakalpojumu sniedzējs nodrošina vienkāršoto ūdens skaitītāja pārbaudi, sastādot par to aktu. Ja
nepieciešama ūdens skaitītāja verificēšana, Abonents to veic saviem spēkiem un līdzekļiem,
izņemot 5.1.3. punktā minēto gadījumu.
5.1.3. Ja saskaņā ar verificēšanas rezultātiem ūdens skaitītājs tiek atzīts par lietošanai nederīgu,
Pakalpojumu sniedzējs veic Abonenta patērētā ūdens daudzuma pārrēķinu par pēdējiem 3 (trīs)
mēnešiem pirms pārbaudes, pamatojoties uz Abonenta vidējā ūdens skaitītāja rādījumiem pēdējo
sešu mēnešu periodā. Pakalpojumu sniedzējs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar ūdens skaitītāju
demontāžu, verificēšanu un montāžu ūdens skaitītāja garantijas laikā, ja ūdens skaitītāja iegādi un
uzstādīšanu veica Pakalpojuma sniedzējs.
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5.1.4. Ja Abonents vainas dēļ Pakalpojumu sniedzējs nevar uzlikt ūdens skaitītāju vai nav iespējams
veikt ūdens skaitītāja verificēšanu divu mēnešu laikā, ja ir patvaļīgi mainīta skaitītāja pievienošanas
shēma, noņemtas vai bojātas plombas, bojāts ūdens skaitītājs un/vai traucēta tā normāla darbība, tad
Pakalpojumu sniedzējs piemēro aprēķinu saskaņā ar Noteikumu 5.2.1. punktu. Pakalpojumu
sniedzējs šo aprēķinu piemēro līdz brīdim, kad Abonents novērsis attiecīgo pārkāpumu un par to
informējis Pakalpojumu sniedzēju.
5.1.5. Saņemto pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt uz ievadiem
kontrolskaitītājus, rakstiski paziņojot par to Abonentam.
5.2. Ūdens patēriņa aprēķināšanas noteikumi pārkāpumu gadījumā:
5.2.1. ja ir bijusi patvaļīga pieslēgšanās Pakalpojuma sniedzēja ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
tīkliem, ūdens patēriņš un novadīto notekūdeņu daudzums tiek aprēķināts saskaņā ar uzstādītā ūdens
skaitītāja nominālo caurplūdi 24 (divdesmit četru) stundu darba režīmā; ja skaitītāja nav, tad
atkarībā no maksimālās caurteces spējas caur šo pievadu, pieņemot, ka ūdens tecēšanas ātrums ir 3
(trīs) m/s, tecēšanas ilgums – 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, ievērojot Latvijas
Būvnormatīvu noteiktos maksimālos normatīvus;
5.2.2. ūdens patēriņš un novadīto notekūdeņu daudzums pārkāpuma gadījumā tiek aprēķināts par
laiku no pārkāpuma veikšanas brīža. Ja pieslēguma laiks nav precīzi nosakāms, tad pieņem, ka
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojums bez atļaujas izmantots trīs mēnešus;
5.2.3. ja ūdens bez atļaujas tiek lietots no ugunsdzēsības hidranta, patērētā ūdens daudzumu
aprēķina atkarībā no hidranta caurteces spējas un ūdens tecēšanas ātruma – 1,5 (viens komats pieci)
m/s par visu hidranta izmantošanas laiku. Ja šis laiks nav precīzi nosakāms, tad pieņem, ka
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojums bez atļaujas izmantots 1 (vienu) mēnesi;
5.2.4. ja Abonents nav noslēdzis Līgumu vai turpina lietot ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
pakalpojumus pēc Līguma laušanas, tad Pakalpojumu sniedzējs piemēro aprēķinu par ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumu lietošanu bez atļaujas un patvaļīgu pieslēgšanos Pakalpojuma
sniedzēja ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem saskaņā ar Noteikumu 5.2.1.punktu.
6. Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas un lietošanas kārtība
6.1. Ūdens patēriņa skaitītājam jābūt ar Latvijas Republikā atzītas mērinstrumentu kontroles
institūcijas sertifikātu par atļauju lietot to Latvijas teritorijā un verifikācijas atzīmi, kas pamato tā
atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
6.2. Abonents par saviem līdzekļiem uzstāda ūdens skaitītājus.
6.3. Pakalpojumu sniedzējam un Abonentam atkarībā no tā, kura īpašumā atrodas ūdens skaitītāji,
jānodrošina šādu prasību izpilde:
1) „C” klases precizitātes klasei atbilstošu ūdens patēriņa skaitītāju bez magnētiskā sajūga un ar
minimālo jutības slieksni 15 (piecpadsmit) l/h uzstādīšana ūdensvada ievados;
2) ja ūdens skaitītājs nav paredzēts pretplūsmas mērīšanai, skaitītājs jāuzstāda tādā veidā,lai tiktu
nodrošināta pretplūsmas aizturēšana;
3) ūdens skaitītāju pārbaude un verifikācija spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos
un kārtībā.
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6.4. Ūdens skaitītāju uzstādīšanu drīkst veikt Pakalpojumu sniedzējs vai Ekonomikas ministrijā
reģistrēts būvkomersants, kura rīcībā ir darbinieki, kas saņēmuši sertifikātus atbilstošā jomā,
Pakalpojumu sniedzēja uzraudzībā.
6.5. Skaitītāji jāuzstāda nepiederošām personām nepieejamās telpās, nodrošinot labas piekļūšanas
iespējas skaitītāju rādījumu nolasīšanai un skaitītāja mezgla montāžai, demontāžai.
6.6. Skaitītāji jāuzstāda atbilstoši ražotāja instrukcijas nosacījumiem un simboliem uz skaitītāja
korpusa.
6.7. Neatkarīgi no ražotāja instrukcijas nosacījumiem, visos gadījumos jāievēro šādi vispārējie
skaitītāju uzstādīšanas principi:
1) ūdens skaitītāji jāuzstāda uz horizontāliem vai vertikāliem cauruļvadu posmiem;
2) pirms ūdens skaitītāja jāiemontē taisns cauruļvada posms ar garumu ne mazāku par trim
cauruļvada diametriem;
3) pirms skaitītāja jāierīko noslēgarmatūra un vienvirziena vārsts;
4) gadījumos, kad pirms skaitītāja tiek uzstādīts filtrs, vienvirziena vārstam jāatrodas starp skaitītāju
un filtru;
5) jāparedz iespēja noplombēt filtra nosēdumu izlaides skrūvi;
6) ūdens pievada montāžai līdz ūdens skaitītājam aizliegts izmantot lokanos cauruļvadus.
6.8. Pēc montāžas darbu veikšanas skaitītāji jānodod ekspluatācijā, pārbaudot to uzstādīšanas
atbilstību šiem Noteikumiem, kā arī plombējot skaitītāja mezglu. Pārbaudi un plombēšanu veic
Pakalpojumu sniedzējs.
6.9. Abonents ir atbildīgs par skaitītāju plombu saglabāšanu.
6.10. Neatkarīgi no tā, kura īpašumā ir skaitītājs, Abonentam ir pienākums atļaut Pakalpojumu
sniedzēja darbiniekiem piekļūt pie ūdens skaitītājiem, veikt to pārbaudi un pārliecināties par plombu
saglabātību.
6.11. Skaitītāji, kuri šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdī neatbilst to prasībām, 6 (sešu) mēnešu laikā
jānomaina pret jauniem vai jāveic veco skaitītāju verifikācija.
6.11.1. Ja punktā 6.11. minētie ūdens skaitītāji 6 (sešu) mēnešu laikā nav nomainīti pret jauniem vai
netiek verificēti, Pakalpojuma sniedzējs pēc termiņa beigām veic ūdens patēriņa pārrēķinu saskaņā
ar Iecavas novada Domes aptiprinātajām normām (Pielikums Nr.3).
7. Norēķinu kārtība par pakalpojumiem
7.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu
regulators saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.2. Abonents samaksā rēķinu par patērēto ūdeni un novadītajiem notekūdeņiem Līgumā ar
Pakalpojumu sniedzēju noteiktajā laikā un kārtībā.
7.3. Ja Abonents ir nokavējis Līgumā noteikto samaksas termiņu, viņam jāmaksā līgumsods par
katru nokavēto dienu 0,1% apmērā no laikā nenomaksātās summas.
7.4. Pretenzijas par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Abonentam jāiesniedz rakstiskā veidā
līdz nākamā mēneša 20.datumam. Iesniegtā pretenzija neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā
Līgumā noteiktajā laikā. Pamatotas pretenzijas gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas,
izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.
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7.5. Ja Līgums tiek lauzts pēc vienas vai otras puses iniciatīvas, par to jābrīdina otra puse 1 (vienu)
mēnesi iepriekš. Abonentam jāveic pilnīgs norēķins par izmantotajiem ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumiem līdz Līguma laušanas datumam.
8. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu samazināšana un pārtraukšana
8.1. Pakalpojumu sniedzējs var pārtraukt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus
gadījumos, kas minēti MK 03.07.2001.noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko
pakalpojumu sniegšana", ievērojot tajos noteiktos termiņus un nepieciešamās darbības.
8.2. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma uz laiku (vienu diennakti)
samazināt vai pārtraukt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus sekojošos gadījumos:
1)
2)
3)
4)

ja ir pārtraukta elektroenerģijas piegāde Pakalpojumu sniedzēja sūkņu stacijām;
ja ir palielināta ūdens piegāde ugunsgrēka vietai;
dabas katastrofas vai stihiskas nelaimes laikā;
avārijas laikā tehnoloģiskajās iekārtās vai maģistrālajos ūdensvada tīklos.

8.3. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt vai uz laiku apturēt ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas pakalpojumus sekojošos gadījumos:
1) notikusi patvaļīga pieslēgšanās ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem;
2) nav noslēgts Līgums par pakalpojumu saņemšanu;
3) Objekta īpašnieks noteiktajā laika posmā nav novērsis bojājumus savas atbildības zonā esošajos
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklos, kuri ietekmē novada ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu, nodara kaitējumu citiem īpašniekiem;
4) sabojāti ūdens mērītāji, plombas, patvaļīgi atvērti aizbīdņi un apvadlīnijas;
5) Abonents neievēro noslēgtā Līguma noteikumus.
8.4. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Līguma darbību, ja netiek novērsti iemesli, kas
izsaukuši pakalpojumu sniegšanas apturēšanu Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā laika posmā.
8.5. Lai pārtrauktu Līguma darbību, Abonentam rakstiski jābrīdina Pakalpojumu sniedzēju saskaņā
ar noteikumu 7.5.punktu un jānodrošina Pakalpojumu sniedzēja piekļūšanu inženiertīkliem ūdens
atslēgšanai.
9. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu lietošana un aizsardzība
9.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu lietošana un aizsardzība.
9.1.1. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā diennakts laikā brīvi piekļūt savā īpašumā un
atbildības robežās esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kas atrodas zemesgabala
īpašnieku, uzņēmumu un organizāciju teritorijā, šo tīklu tehniskajai apkalpošanai, remontam un
avāriju likvidēšanai.
9.1.2. Pakalpojumu sniedzējam, Objekta īpašniekam un Abonentam jāievēro ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu aizsardzības un ekspluatācijas noteikumi saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, tai skaitā ir aizliegts:
1) novietot celtniecības materiālus un citus priekšmetus uz ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem,
armatūrām, skatakām un hidrantiem;
2) celt jebkādas būves virs ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem;
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3) veikt jebkādus darbus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos un būvēs, kas nav saskaņoti ar
Pakalpojumu sniedzēju;
4) atvērt un nocelt Pakalpojuma sniedzēja ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu skataku vākus;
5) Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas skatakās izliet notekūdeņus, iztukšot asenizācijas cisternas,
izmest cietos atkritumus vai novadīt atkušņu ūdeņus.
9.1.3. Ja Abonents bez Pakalpojuma sniedzēja ūdensapgādes pakalpojumiem izmanto arī lokālos
ūdens avotus (artēziskos urbumus), šiem lokāliem ūdensvada tīkliem jābūt fiziski atvienotiem (ar
gaisa spraugu) no Pakalpojuma sniedzēja ūdensvada tīkliem.
9.1.4. Abonentam jābūt viņa atbildības robežu zonā izvietoto ūdensvada un kanalizācijas tīklu
tehniskajai dokumentācijai.
9.1.5. Abonentam notekūdeņus Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā jānovada atbilstoši šo
Noteikumu 10.nodaļas prasībām.
9.1.6. Abonentam jāsagatavo iekšējie ūdensvada, kanalizācijas tīkli un armatūra, kā arī ūdens
mērītāju mezgli darbam ziemas apstākļos.
9.1.7. Ja Abonenta ūdensapgādes pievadam, kanalizācijas izvadam un iekārtām trūkst aizbīdņu, nav
hermētiski aizvērtas revīzijas, ir bojātas sanitārās iekārtas vai netiek ievēroti šie Noteikumi un
Latvijas būvnormatīvi, par appludinātajām telpām un materiālajiem zaudējumiem atbildīgs ir
Abonents. Par zaudējumiem, kas radušies Objekta īpašnieka īpašumā esošo ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu un būvju bojājumu dēļ, atbildīgs ir Objekta īpašnieks.
9.1.8. Bojājumu konstatēšanas gadījumā ārējos ūdensvada un kanalizācijas ietaisēs un tīklos
Abonentam nekavējoties jāpaziņo par to Pakalpojumu sniedzējam un pēc iespējas jāapzīmē
bojājuma vieta.
9.1.9. Nekustamā īpašuma īpašnieks nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūru un skataku
izvietojuma norādi, izvietošanu uz ēku sienām, sētām vai citām būvēm.
9.2. Ugunsdzēsības ierīces.
9.2.1. Pie ugunsdzēsības ierīcēm attiecināmi:
1) ugunsdzēsības hidranti;
2) ugunsgrēka dzēšanā izmantojamās apvadlīnijas.
9.2.2. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības ierīcēm atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā vai Pakalpojuma
sniedzēja vajadzībām.
9.2.3. Ugunsdzēsības hidrantu un apvadlīnijas aizbīdni noplombē Pakalpojumu sniedzējs. Abonents
ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.
9.2.4. Izmantojot ugunsdzēsības ierīces, ugunsdzēsības dienestam vai Pakalpojumu lietotājam
jāpaziņo 24 (divdesmit četru) stundu laikā Pakalpojumu sniedzējam par plombas noņemšanu un
jānorāda ugunsdzēsības ierīču izmantošanas datums un izlietotā ūdens daudzums, sastādot aktu un
nododot to Pakalpojumu sniedzējam.
9.2.5. Ūdens lietošanas nosacījumi ugunsdzēsības vajadzībām tiek noteikti, pamatojoties uz
trīspusēju līgumu starp Iecavas novada pašvaldību, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un
Pakalpojumu sniedzēju.
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9.2.6. Apmaksu par izlietoto ūdens daudzumu ugunsdzēsības vajadzībām Pakalpojumu sniedzējam
veic Iecavas novada pašvaldība saskaņā ar līgumu.
10. Kanalizācijas pakalpojumi
10.1. Notekūdeņu novadīšana Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā.
10.1.1. Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā drīkst novadīt tikai tādus notekūdeņus, kuru
raksturojums un piesārņojošo vielu limitējošā koncentrācija nepārsniedz Noteikumos noteikto
piesārņojošo vielu koncentrāciju.
10.1.2. Lai Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā novadītu notekūdeņus, ir jānoslēdz Līgums
par kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu.
10.1.3. Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā konkrētos apstākļus, Pakalpojumu sniedzējs Abonentam
var atļaut novadīt ražošanas notekūdeņos ar atsevišķu piesārņojošo vielu augstāku pieļaujamo
koncentrāciju, nekā noteikts šajos Noteikumos, nosakot Abonentam maksimāli pieļaujamo
piesārņojošo vielu koncentrāciju. Pakalpojumu sniedzējs maksimāli pieļaujamo koncentrāciju
nosaka Atļaujā, un par maksimāli pieļaujamās koncentrācijas pārsniegšanu Abonentam tiek
piemērotas soda sankcijas saskaņā ar Līguma noteikumiem.
10.1.4. Notekūdeņu piesārņojošo vielu piederību noteiktai bīstamības (toksiskuma) klasei
Pakalpojumu sniedzējs nosaka saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, bet attiecīgo maksu par
piesārņojumu noteiktas bīstamības (toksiskuma) klases piesārņojošo vielu novadīšanai Pakalpojuma
sniedzēja kanalizācijas tīklā aprēķina saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.1.5. Šo Noteikumu neievērošanas gadījumā Abonentam jāsamaksā Pakalpojumu sniedzējam
soda nauda, ko nosaka Valsts zivsaimniecības un ūdenstilpju uzraudzības organizācijas un citas
institūcijas par nodarīto kaitējumu un zaudējumiem, kā arī visi izdevumi Pakalpojumu sniedzēja
ūdensvada un kanalizācijas sistēmu un iekārtu darbības atjaunošanai un defektu novēršanai.
10.2. Novadāmo notekūdeņu raksturojums.
10.2.1. Abonentam Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
1) kuri nebojā Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas sistēmas iekārtas un netraucē Pakalpojuma
sniedzēja kanalizācijas tīkla un būvju ekspluatāciju;
2) kurus var attīrīt Pakalpojuma sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās saskaņā ar Pakalpojumu
sniedzēja ūdens lietošanas atļaujas prasībām;
3) kuros piesārņojošo vielu limitējošā koncentrācija nepārsniedz šajos Noteikumos norādīto;
4) kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas tīkla caurules vai nogulsnējas uz cauruļu un aku
sienām;
5) kuri nesatur vielas, kurām nav noteikta piesārņojuma maksimāli pieļaujamā koncentrācija
ūdenstilpēs ar noteiktu lietošanas kārtību;
6) kuros ķīmiskais skābekļa patēriņš pārsniedz skābekļa bioloģisko patēriņu vairāk
kā 5 (piecas) reizes;
7) kuri neietekmē notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību.
10.2.2. Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:
1) vai kuru ietekmē izplūdes no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nelabvēlīgi ietekmē vidi vai kavē
saņemošo ūdeņu atbilstību likumdošanas prasībām;
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2) degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras veicina uzliesmojošu maisījumu
rašanos novada kanalizācijas tīklā;
3) bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas, ķīmiskas vielas, kuras var atstāt
graujošu ietekmi uz kanalizācijas tīkliem;
4) skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa
oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
5) smago metālu savienojumus un citas vielas, kas piesārņo notekūdeņu dūņas virs spēkā esošās
likumdošanas noteiktiem normatīviem un nelabvēlīgi ietekmē dūņu apsaimniekošanu;
6) radioaktīvas vielas;
7) nešķīstošas eļļas, kā arī darvu un mazutu;
8) cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas un citas vielas, kas var veicināt
novada kanalizācijas tīkla aizsērēšanu;
9) tikai minerālos piesārņojumus (smilts, grants u.c.);
10) bīstamus bakteriālos piesārņojumus;
11) atslāņa un kubla krāsvielu šķīdumus;
12) nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus;
13) koncentrētus šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus u. tml.
10.3. Novadītā notekūdeņu daudzuma uzskaite.
10.3.1. Pakalpojumu sniedzējs notekūdeņu daudzumu, ko Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā
novada Abonents, nosaka pēc patērētā ūdens daudzuma saskaņā ar ūdens skaitītāja rādījumiem vai
aprēķinu attiecībā 1:1, vai notekūdeņu skaitītāja rādījumiem kanalizācijas izvadā.
10.3.2. Abonentam, kuram ir savi vietējie ūdens ieguves avoti (urbumi, grodu akas, avoti) un kuri
notekūdeņus novada Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā, novadīto notekūdeņu daudzumu
nosaka atbilstoši ūdens skaitītāju rādījumiem uz vietējiem ūdens ieguves avotiem, saskaņā ar
aprēķinu vai notekūdeņu skaitītāja rādījumiem.
10.3.3. Ja Abonenta novadīto notekūdeņu daudzums ir mazāks nekā patērētais ūdens daudzums,
Abonents nodrošina ūdens uzskaiti, kurš netiek novadīts Pakalpojuma sniedzēja notekūdeņu tīklos.
10.4. Notekūdeņu novadīšanas kontrole.
10.4.1. Visām juridiskām un fiziskām personām (Abonentiem), kuras ir kanalizācijas pakalpojumu
saņēmējas, jāievēro šādas prasības:
1) jāorganizē notekūdeņu nogulšņu droša glabāšana konteineros un to savlaicīga izvešana uz
izgāztuvi;
2) jāatļauj Pakalpojumu sniedzēja pārstāvjiem jebkurā diennakts laikā iepazīties ar Abonenta
kanalizācijas tīklu un būvju darbību, kā arī pārbaudīt šo Noteikumu prasību izpildi;
3) pēc Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma jāveic nepieciešamās notekūdeņu analīzes, uzņēmuma
vietējo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un iekšējo kanalizācijas tīklu apsekošana;
4) pēc Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma jāiesniedz Abonenta ūdenssaimniecības pase vai
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu shēmas, kā arī visi nepieciešamie aprēķini un dati;
5) notekūdeņi Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā jānovada vienmērīgi; gadījumos, ja
notekūdeņu daudzums un sastāvs diennakts laikā izmainās, rūpniecības uzņēmumos jāuzstāda
ražošanas notekūdeņu uztveršanas kameras, kas nodrošina vienmērīgu notekūdeņu novadīšanu
Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā diennakts laikā;
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6) ražošanas notekūdeņus Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā jānovada caur izbūvētām
kontrolakām ārpus Abonenta teritorijas;
7) Abonenta vietējām attīrīšanas iekārtām ir jānodrošina tāda attīrīšanas pakāpe, ar ko var
nodrošināt 10.2.1.punktā minētās prasības.
10.4.2. Notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas) nosaka Pakalpojumu sniedzējs,
pamatojoties uz kanalizācijas tīklu shēmu un saskaņojot ar Abonentu. Līgumā tiek precizēts
notekūdeņu analīzes veikšanas un notekūdeņu paraugu ņemšanas periodiskums un kārtība saskaņā
ar analīžu nepieciešamību un tehniskām iespējām.
10.4.3. Pakalpojumu sniedzējs nosaka, kādas piesārņojošās vielas tiks noteiktas notekūdeņu
ķīmiskajās analīzēs, izveidojot attiecīgu šo vielu sarakstu, uz kā pamata tiek izdota atļauja un
noslēgts Līgums.
10.4.4. Notekūdeņu paraugu drīkst noņemt Pakalpojuma sniedzējs tikai Abonenta pārstāvja
klātbūtnē.
10.4.5. Notekūdeņu analīzes veic akreditēta notekūdeņu kontroles laboratorija. Analīžu rezultāti tiek
uzskatīti par derīgiem līdz laboratorijas slēdziena rezultātu saņemšanai par atkārtotām analīzēm.
10.5. Maksas aprēķināšana par ražošanas notekūdeņu novadīšanu Pakalpojuma sniedzēja
kanalizācijas tīklā.
10.5.1. Kopējo maksu par notekūdeņu novadīšanu Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā nosaka
saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātiem kanalizācijas pakalpojumu tarifiem,
noslēdzot savstarpēju līgumu starp Pakalpojuma sniedzēju un Abonentu.
10.5.2. Pakalpojumu sniedzējs Abonentam aprēķina maksu par notekūdeņu piesārņojumu,
pamatojoties uz piesārņojošo vielu koncentrācijām Abonenta notekūdeņos, kurus paredzēts novadīt
Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā un pēc nodokļu likmju grupām atbilstoši piesārņojošo
vielu klasifikācijai pēc to bīstamības pakāpes saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
10.5.3. Ja Pakalpojumu sniedzējs ir izsniedzis Abonentam atļauju novadīt Pakalpojuma sniedzēja
kanalizācijas tīklā notekūdeņus, kuros atsevišķu piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz šajos
Noteikumos noteikto limitējošo koncentrāciju, tad Abonentam tiek aprēķināta papildu maksa par
piesārņojumu. Papildu maksa tiek aprēķināta trīskāršā apmērā par katras vielas koncentrācijas
pārsniegumu par limitējošo koncentrāciju līdz Līgumā atļautai maksimāli pieļaujamai
koncentrācijai.
10.5.4. Ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē, ka Abonenta notekūdeņos piesārņojošo vielu
koncentrācija pārsniedz Līgumā noteiktā maksimālo pieļaujamo koncentrāciju, tad Pakalpojumu
sniedzējs Abonentam maksu par kanalizācijas pakalpojumiem iekasē trīskāršā apmērā.
Pakalpojumu sniedzējs maksu par maksimāli pieļaujamās koncentrācijas pārsniegšanu Abonentam
aprēķina, pamatojoties uz vienas pārbaudes analīžu rezultātiem, ņemot vērā piesārņojošo vielu
koncentrāciju notekūdeņos un mēneša laikā novadīto notekūdeņu daudzumu. Pārsniedzot
piesārņojošo vielu atļauto koncentrācijas līmeni vienlaicīgi vairākās vielās, pārsniegtā koncentrācija
tiek noteikta katrai vielai atsevišķi un tad summēta.
10.5.5. Pakalpojumu sniedzējs maksu par maksimāli pieļaujamās koncentrācijas pārsniegšanu
Abonentam aprēķina līdz laboratorijas slēdziena saņemšanai par nākamās veiktās analīzes
rezultātiem, bet ne ilgāk par 1 (vienu) mēnesi.
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10.5.6. Ja Abonents Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā novada piesārņojošās vielas, kas nav
norādītas noteikumu 10.5.7.punktā, vai novada nesankcionēti, tad apmaksas aprēķiniem
piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamā koncentrācija tiek pieņemta vienāda ar maksimāli
pieļaujamo koncentrāciju notekūdeņu novadīšanai ūdenstilpēs, kāda noteikta Pakalpojumu sniedzēja
izsniegtajā atļaujā.
10.5.7. Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā novadāmajos notekūdeņos piesārņojošo vielu
limitējošās koncentrācijas:
Piesārņojoša viela/Limitējošā koncentrācija
Kopējās suspendētās vielas
BSP5
ĶSP
Kopējais fosfors
Kopējais slāpeklis
Tauki
Naftas produkti
pH

mg/l
500
200
1000
15
90
0
0
6,5-8,5

10.5.8. Notekūdeņi, kas satur vielas, kuras nav minētas šajos Noteikumos, tiek novadīti
Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklā saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
10.6. Lietus notekūdeņus nedrīkst novadīt Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas tīklos.
11. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu
11.1. Par šo noteikumu neievērošanu visām fiziskām un juridiskām personām uzliek administratīvo
sodu šādā apmērā:
10.1.1. fiziskām personām līdz Ls 250,-;
10.1.2. juridiskām personām līdz Ls 1000,-.
11.2. Administratīvo pārkāpumu protokolu par šo noteikumu pārkāpumu ir tiesīgi sastādīt Valsts
policijas darbinieki un Iecavas novada Domes noteiktas amatpersonas.
11.3. Administratīvo pārkāpumu lietas par šo noteikumu neievērošanu izskata un administratīvos
sodus uzliek Iecavas novada Domes Administratīvā komisija.
11.4. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo personu no pienākuma novērst pārkāpumu.
12. Pārejas noteikumi
12.1. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Iecavas Ziņas”.

Priekšsēdētājs

J.Pelsis

