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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13/2018
2018. gada 18. septembrī
Apstiprināti
ar Riebiņu novada domes
sēdes lēmumu Nr. 10 (prot. Nr.12)
Precizēti
ar Riebiņu novada domes
19.02.2019. sēdes lēmumu
Nr. 34 (prot. Nr. 2)
Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi un
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Riebiņu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 1.punktu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturto un piekto daļu,
Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu
Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un
reģistrēšanu”6.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
1.2. centralizētās
ūdensapgādes sistēmas
un
centralizētās
kanalizācijas
sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas noteikumus;
1.4. brīvkrānu izmantošanas kārtību;
1.5. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību.
2. Riebiņu novada dome organizē sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu savā
administratīvajā teritorijā.
3. Riebiņu novada administratīvajā teritorijā sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz
Riebiņu novada domes Komunālā nodaļa (turpmāk tekstā – Pakalpojumu sniedzējs).
4. Riebiņu novada ciematu Centralizētie ūdenssaimniecības tīkli, kā arī komercuzskaites mēraparāti
ir Riebiņu novada domes īpašums.
II. Lietoto terminu skaidrojums
5. Noteikumos tiek lietoti termini tādā nozīmē, kādā tie ir ietverti Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likumā un citos uz tā pamata izdotos ārējos normatīvajos aktos.

6. Ja nekur citur šie termini nav lietoti citā nozīmē, tad ar tiem ir jāsaprot:
6.1. Brīvkrāns - sabiedriskā ūdens ņemšanas vieta.
6.2. Centralizētie ūdenssaimniecības tīkli – centralizētā ūdensapgādes sistēma un centralizētā
kanalizācijas sistēma.
6.3. Decentralizētā kanalizācijas sistēma - nekustamā īpašuma īpašnieka īpašumā vai nekustamā
īpašuma valdītāja valdījumā esošas notekūdeņu kanalizācijas sistēmas, kuras nav pievienotas
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
6.4. Decentralizēta ūdensapgādes sistēma – lokāla ūdensapgādes sistēma, kas nodrošina
ūdensapgādi ēkās.
6.5. Pievienošanās vieta – vieta, kur pakalpojumu ņēmēja ūdensvads vai kanalizācijas tīkls pievienots
pakalpojumu sniedzējam piederošiem centralizētiem ūdenssaimniecības tīkliem.
6.6. Pievienošanās izmaksas – visas izmaksas, kas ir saistītas ar īpašuma pieslēgšanu Centralizētiem
ūdenssaimniecības tīkliem.
6.7. Publiski lietojamas ielas – iela vai ceļš, kas pieder valstij vai pašvaldībai, kā arī privātpersonai,
ja privātpersona ir atzinusi to par publiski lietojamu.
6.8. Ugunsdzēsības hidrants – ugunsgrēka dzēšanai paredzēta ierīce ūdens ņemšanai no
centralizētās ūdensapgādes sistēmas.
6.9. Verifikācija— komercuzskaites mēraparāta pārbaude, lai noteiktu to atbilstību normatīvajiem
aktiem.
6.10. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņēmējs – decentralizētās kanalizācijas sistēmas
īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai apsaimniekotājs vai viņu pilnvarota juridiska vai fiziska
persona( turpmāk teksta -Klients).
6.11. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs – sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzējs vai cits komersants, kas nodrošina notekūdeņu savākšanu no
decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanu un novadīšanu centralizētajā
kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās (turpmāk tekstā–
asenizators).
III. Kārtība, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai
7.

Lai pievienotu nekustamo īpašumu centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem, zemes vai būves
īpašnieks (turpmāk tekstā – Īpašnieks) vai Latvijas Republikā noteiktajā kārtībā īpašnieka
pilnvarota persona ar rakstisku iesniegumu vēršas pie Pakalpojumu sniedzēja, un pieprasa tam
izsniegt tehniskos noteikumus īpašuma pievienošanai centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem.

8.

Pakalpojumu sniedzējs viena mēneša laikā sniedz atzinumu par objekta pievienošanas iespējām
pakalpojumu sniedzēja centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem un izsniedz tehniskos
noteikumus, nepieciešamības gadījumā norādot par tehniskā projekta nepieciešamību, vai
vienkāršoto shēmu.

9.

Tehnisko noteikumu sagatavošanu un izsniegšanu Pakalpojumu sniedzējs veic bez maksas.
Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 (divi gadi).

10.

Īpašnieks pilnībā par saviem līdzekļiem organizē un nodrošina būvniecības procesu īpašuma
pieslēgšanai centralizētājai ūdensapgādes sistēmai atbilstoši Latvijas Republikas būvniecību
regulējošo normatīvu un Pakalpojuma sniedzēja izsniegtajos tehniskajos noteikumos izvirzītajām
prasībām.

11.

Par īpašuma pieslēgšanu centralizētājai ūdensapgādes sistēmai Pakalpojuma sniedzējs sastāda
aktu par pieslēguma izveidi pēc tam, kad ir apsekots konkrētais īpašums un pārbaudīti veiktie
darbi, un to atbilstība tehniskajiem noteikumiem. Aktu paraksta Pakalpojumu sniedzējs un
Īpašnieks.

12.

Pakalpojumu lietošanu Īpašnieks uzsāk no brīža, kad ar Pakalpojumu sniedzēju tiek parakstīts

Līgums par pakalpojuma saņemšanu.
13.

Ja privātpersonai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem no Pakalpojumu
sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī persona vēlas ar
Pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, Pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības
naudas iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt jauno Pakalpojuma līgumu, kamēr šī persona nav
nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi ar Pakalpojuma sniedzēju vienošanos par minēto parādu
nokārtošanas kārtību.

14.

Ja jaunizbūvētāis vai rekonstruētais objekts pēc nodošanas ekspluatācijā atbilstoši tehniskajam
projektam var tikt sadalīts dzīvokļu īpašumos vai atsevišķās nedzīvojamās telpās, Īpašnieks pirms
līguma slēgšanas par to rakstiski brīdina Pakalpojumu sniedzēju.

IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, un tā slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas noteikumi
15. Pēc 11. punktā paredzētā akta par pieslēguma izveidi parakstīšanas Īpašnieks slēdz līgumu par
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu ar Pakalpojumu sniedzēju, ierodoties
personīgi pie Pakalpojumu sniedzēja. Pēc līguma noslēgšanas Īpašnieks tiek atzīts par
Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju.
16. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā (turpmāk tekstā -Pakalpojuma līgums) papildu
citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas un nosacījumi:
16.1. pušu saistības un pienākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai;
16.2. pušu saistības un pienākumi komercuzskaites mēraparāta vai komercuzskaites mēraparāta
mezgla bojājumu un/ vai avārijas gadījumos;
16.3. centralizēto ūdenssaimniecības tīklu lietošanas un uzturēšanas noteikumi;
16.4. saņemto sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma uzskaites un nolasīto rādījumu
paziņošanas kārtība;
16.5. maksa par sniegto pakalpojumu/iem;
16.6. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.
17. Pakalpojuma līgumu var grozīt abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
18. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pakalpojuma līguma noteikumus, Pakalpojuma
līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta
regulējumu.
19. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
19.1.
puses Pakalpojuma līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;
19.2.
30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Pakalpojumu lietotāja
pieprasījuma;
19.3.
beidzas Pakalpojuma līguma termiņš;
19.4.
ja īpašumam mainās īpašnieks un tiek slēgts jauns līgums.
20. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt līgumu:
20.1.
ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai
valdītājs iesniegumu Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet Pakalpojumu lietotājs
paziņojumu par Pakalpojuma līguma izbeigšanu nav iesniedzis;
20.2.
ja Pakalpojumu lietotājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto ūdensapgādes
izmantošanas mērķi;
21. Izbeidzot Pakalpojumu līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt
ūdenssaimniecības pakalpojumus.
22. Ja pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Pakalpojumu lietotājs līgumā norādītajā termiņā veic pilnu
norēķinu par tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz pakalpojuma līguma
izbeigšanai.

V. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības prasības
23.

Pakalpojuma sniedzēja īpašumā esošos centralizētos ūdenssaimniecības tīklus drīkst ekspluatēt
tikai ar Pakalpojuma sniedzēja atļauju, saskaņā ar pakalpojuma līgumu, kas noslēgts starp
Pakalpojuma sniedzēju un ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju .

24.

Pēc jaunu centralizēto ūdenssaimniecības tīklu izbūves īpašumam piegulošās ielas/ ceļa robežās vai
zaļajā zonā, ko ir veicis vai organizējis Pakalpojuma sniedzējs, Īpašnieka pienākums ir pievienot
savu īpašumu centralizētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem 1 (viena) gada laikā no brīža,
kad centralizētie ūdenssaimniecības tīkli ir nodoti ekspluatācijā. Informācija par centralizēto
ūdenssaimniecības tīklu nodošanu ekspluatācijā ir publicējama pašvaldības oficiālajā tīmekļa
vietnē ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā no akta par pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas.
Minētais pienākums ir attiecināms tikai uz teritorijām, kuras atbilstoši Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6. panta trešajai daļai Riebiņu novada teritorijas plānojumā ir noteiktas kā
apbūves teritorijas, kurās ir ierīkojamas centralizētie ūdenssaimniecības tīkli, ja apbūve šajās
teritorijās tika veikta pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

25.

Centralizētajā kanalizācijas sistēmā drīkst novadīt sadzīves kanalizācijas notekūdeņus, kas atbilst
Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktām prasībām sadzīves kanalizācijas notekūdeņiem
un noteiktajai organisko un ķīmisko savienojumu koncentrācijai.

26.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja novadītajos notekūdeņos nedrīkst būt:

26.1. cieti priekšmeti, tekstilizstrādājumi, smiltis un grunts, personīgās higiēnas priekšmeti un citas
lietas, kas var veicināt tīklu aizsērēšanu;
26.2. eļļas un tauki daudzumos, kuri var veicināt tīklu aizsērēšanu;
26.3. pārtikas un ražošanas atkritumi nesasmalcinātā veidā;
26.4. naftas produkti;
26.5. vielas, kas var uzliesmot vai veidot sprāgstošu maisījumu;
26.6. degoši piemaisījumi un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras veicina uzliesmojošu maisījumu
rašanos maģistrālajos kanalizācijas tīklos;
26.7. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža, oglekļa
oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos.
27. Ja neiestājas saistošo noteikumu 24. punktā minētais gadījums, Īpašniekam ir pienākums pievienot
īpašumu (-us) centralizētiem ūdenssaimniecības tīkliem:
27.1. nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās
kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības gadījumā, ja
piegulstošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkli, un
pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija, kur ir
ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas,
27.2. īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst normatīvajos aktos un tehniskajā
dokumentācijā attiecīgajai sistēmai izvirzītajām prasībām, kā rezultātā var tikt radīts ekoloģisks
kaitējums apkārtējai videi,
27.3. tiek veikta jaunu ražošanas vai sabiedriski nozīmīgu objektu būvniecība.
28. Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumiem un komercuzņēmumiem, kuru darbība ir saistīta ar ražošanu,
ir jānodrošina ražošanas procesā radušos notekūdeņu atbilstoša priekšattīrīšana, tā, lai novadāmie
kanalizācijas ūdeņi atbilstu sadzīves kanalizācijas notekūdeņiem Latvijas Republikas normatīvajos
aktos izvirzītajām prasībām, pirms to novadīšanas centralizētajā sadzīves kanalizācijas tīklā.
29. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā nedrīkst novadīt lietus kanalizācijas ūdeņus.
30. Pieslēdzot objektu pie centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem, Pakalpojuma sniedzējs ar robežu
atbildības aktu, kuru savstarpēji paraksta Īpašnieks un Pakalpojuma sniedzējs, nosaka komunikāciju
uzturēšanas atbildības robežas sekojoši:

30.1. par ūdensvada tīklu atbildības robežu:
30.1.1. jauniem objektiem nosaka komercuzskaites mēraparāta mezglu, kura izbūvi nodrošina
Īpašnieks atbilstoši Pakalpojuma sniedzēja izvirzītajām prasībām;
30.1.2. esošiem objektiem nosaka komercuzskaites mēraparāta mezglu ūdenssaimniecības
Pakalpojumu lietotāja īpašumā vai īpašuma robežā, kura izbūvi nodrošina Īpašnieks;
30.2. par kanalizācijas tīklu atbildības robežu:
30.2.1. nosaka objekta notekūdeņu izvada pirmo skataku Pakalpojuma sniedzēja kanalizācijas
tīklā vai īpašuma robežu, kura izbūvi veic Īpašnieks atbilstoši Pakalpojuma sniedzēja
izvirzītajām prasībām.
31. Aktam pievieno atbildības robežu shēmu – Pakalpojumu sniedzēja sagatavota atbildības robežu
shēma, kurā norādītas robežas, kurās par ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem atbild katra puse
saskaņā ar noslēgto līgumu.
32. Komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu, verifikāciju un nomaiņu Īpašnieka
komercuzskaites mēraparāta mezglā veic Pakalpojuma sniedzējs par saviem līdzekļiem.

izbūvētajā

33. Klientam, kam ir noslēgts līgums ar Pakalpojumu sniedzēju par ūdenssaimniecības pakalpojumu
nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, patērēto ūdens daudzumu nosaka pēc komercuzskaites
mēraparāta rādījumiem vai ūdens patēriņa normas vienam iedzīvotājam diennaktī (1.pielikums).
34. Pakalpojuma saņēmēja pienākums ir uzturēt darba kārtībā tā īpašumā vai valdījumā esošos ūdensvada
un kanalizācijas tīklus par saviem līdzekļiem, nodrošinot to drošu ekspluatāciju.
35. Pakalpojuma saņēmējam noteiktajās atbildības robežās ir jāsagatavo komercuzskaites mēraparāta
mezgli darbam ziemas apstākļos.
36. Ja Pakalpojuma saņēmējs savām vajadzībām izmanto vietējos ūdens avotus (akas, artēziskos
urbumus), šiem ūdensvada tīkliem jābūt fiziski atvienotiem (ar gaisa spraugu) no centralizētās
ūdensapgādes sistēmas, un par šo faktu tiek sastādīts akts starp Pakalpojuma sniedzēju un
Pakalpojumu lietotāju.
37. Pakalpojumu lietotāja teritorijā, kas noteikta ar atbildības robežu aktu, jāuzrauga ūdensvada pievada
aizbīdņi un aizbīdņa kapes, ūdensvada un kanalizācijas ietaises (caurules, ūdens patēriņa skaitītāji,
lūkas, skatakas, režģi, norādījumu plāksnītes u.c.), nepieļaujot to bojāšanu, applūdināšanu un
aizsalšanu, kā arī jāattīra no atkritumiem, ledus un sniega skataku vāki. Jāseko, lai uzstādītās
plombas netiktu noņemtas vai bojātas, jānodrošina virszemes ūdeņu novadīšana no skatakām.
Pakalpojumu lietotājam nedrīkst aizliegt izvietot uz ēku sienām vai žogiem plāksnītes ar norādi par
hidrantu, armatūras un skataku atrašanās vietu.
38. Objektiem, kuros tiek veikti rekonstrukcijas darbi, kā arī objekta īpašnieka maiņas gadījumā, ja nav
kanalizācijas izvada izpilddokumentācijas, tā ir jāsakārto par Pakalpojumu lietotāja līdzekļiem pirms
objekta nodošanas ekspluatācijā, vai pakalpojuma līguma slēgšanas ar jauno īpašnieku.
39. Pakalpojuma sniedzējam un Pakalpojumu lietotājam jāglabā visa savā īpašumā vai valdījumā
izbūvēto ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu tehniskā dokumentācija.
40. Pakalpojumu lietotāja un Blakuslietotāja ūdensvada un kanalizācijas tīklu uzturēšanas atbildības
robežu nosaka savstarpēji rakstiski vienojoties. Pirms pakalpojuma lietošanas uzsākšanas
Pakalpojumu lietotāja un Blakuslietotāja noslēgtās vienošanās viena kopija iesniedzama
Pakalpojuma sniedzējam.
41. Blakuslietotājam jāglabā visa savā īpašumā vai valdījumā izbūvēto ūdenssaimniecības infrastruktūras
objektu tehniskā dokumentācija

42. Pakalpojumu lietotājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pakalpojuma sniedzēju pārtraukt ūdens piegādi
un notekūdeņu novadīšanu Blakuslietotājam.
43. Pakalpojumu lietotājs par saviem līdzekļiem drīkst uzstādīt lokālu ūdens spiediena paaugstināšanas
iekārtu objektā, ja normatīvajos aktos noteiktais ūdens spiediens pie Pakalpojumu lietotāja tiek
nodrošināts, bet nav pietiekams, tikai rakstiski saskaņojot to ar Pakalpojuma sniedzēju, ja to pieļauj
centralizētās kanalizācijas sistēmas kapacitāte.
44. Lai nodrošinātu centralizēto ūdenssaimniecības tīklu ekspluatāciju un drošību, būvdarbi un
remontdarbi aizsargjoslās tiek veikti atbilstoši Aizsargjoslu likuma un Ministru kabineta 2006.gada
10.oktobra noteikumu Nr. 833 “Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un
kanalizācijas tīkliem” nosacījumiem.
45. Neatkarīgi no atbildības robežas Pakalpojumu lietotāja pienākums ir ziņot Pakalpojuma sniedzējam
par atklātajiem ūdenssaimniecības infrastruktūras bojājumiem, norādot konkrētu bojājuma vietu.
46. Pakalpojumu lietotājs veic visas nepieciešamās darbības avārijas likvidēšanai par saviem līdzekļiem
noteiktajā atbildības robežā.
47. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs jebkurā diennakts laikā brīvi piekļūt savā īpašumā un valdījumā
esošajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem neatkarīgi no noteiktās atbildības robežas, lai par
saviem līdzekļiem likvidētu avāriju ūdensvada un kanalizācijas tīklu daļā, kas ir Pakalpojuma
sniedzēja atbildības robežā. Vecās centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas
sistēmas, kuras atrodas fizisko vai juridisko peronu īpašumā apkalpo Pakalpojumu sniedzējs.
48. Jebkurai personai ir aizliegts:
48.1. novietot materiālus un citus priekšmetus (tai skaitā arī automašīnas autostāvvietās uz hidrantu
akām un kanalizācijas skatakām)uz ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un citiem Centralizēto
ūdenssaimniecības tīklu elementiem;
48.2. celt jebkādas būves virs ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un citiem Centralizēto
ūdenssaimniecības tīklu objektiem;
48.3. centralizētās kanalizācijas sistēmas skataku lūkās izliets notekūdeņus, iztukšot asenizācijas
cisternas, izmest cietos atkritumus, novadīt nokrišņu ūdeņus;
48.4. pieļaut ūdensvada tīkla aizsalšanu;
48.5. atstāt atvērtas Centralizēto ūdenssaimniecības tīklu, skataku un kontrolaku lūkas, izņemot
remontdarbu laikā vai avārijas situācijā. Avārijas situācijā vai remontdarbu laikā jāveic
nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi, uzstādot apzīmējumus un norobežojot teritoriju ap
atvērto lūku;
48.6. patvaļīgi pieslēgt savu īpašumu Centralizētiem ūdenssaimniecības tīkliem un nesankcionēti
saņemt pakalpojumu, lietot ūdeni no hidranta bez Pakalpojuma sniedzēja rakstiskas atļaujas.
49. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt ūdens piegādi un pārtraukt notekūdeņu novadīšanu
atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumos Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” noteiktajai kārtībai.
50. Ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklu avārijas laikā. Pakalpojuma sniedzējam jādara viss
iespējamais, lai ūdens piegādes piespiedu pārtraukums būtu iespējami īss.
51. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par pārtraukumiem ūdens piegādē un notekūdeņu novadīšanā,
ja Pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošie ūdensvada un kanalizācijas tīkli ir bojāti.
52. Par nepieciešamību pārtraukt ūdens piegādi plānotā remonta laikā Pakalpojuma sniedzējs informē
Pakalpojumu lietotāju ne vēlāk kā divas diennaktis iepriekš.

VI. Ugunsdzēsības ierīču (hidrantu) un brīvkrānu izmantošanas kārtība
53. Pakalpojuma sniedzēja īpašumā esošos hidrantus bez saskaņojuma ar Pakalpojuma sniedzēju drīkst
lietot attiecīgie valsts speciālie dienesti, bet rakstiski saskaņojot ar Pakalpojuma sniedzēju tos var
izmantot citas personas ūdensapgādes nodrošināšanai.
54. Par pakalpojuma sniedzēja īpašumā esošiem hidrantiem, to tehnisko stāvokli un apkopi atbild
Pakalpojuma sniedzējs.
55. Ja Pakalpojumu sniedzējs Centralizētajā ūdensapgādes sistēmā ir izbūvējis brīvkrānus, to lietošana
dzeramā ūdens ņemšanai nav ierobežota un ir bez maksas.
56. Par Pakalpojuma sniedzēja īpašumā esošo brīvkrānu uzturēšanu, tehnisko un higiēnas normu
ievērošanu, atbilstības prasībām monitoringu un kontroli atbild Pakalpojuma sniedzējs.
57. Personām, kuru darbības rezultātā ir bojāti hidranti, brīvkrāni vai pumpji, par bojājumu ir pienākums
nekavējoties ziņot Pakalpojuma sniedzējam.
VII.

Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība

58. Decentralizētai kanalizācijas sistēmai jābūt izbūvētai atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem
būvnormatīviem.
59. Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko stāvokli ir atbildīgs Klients.
60. Klients reģistrē decentralizēto kanalizācijas sistēmu pie Pakalpojuma sniedzēja līdz 2020. gada
31.decembrim.
61. Klients var slēgt līgumu ar asenizatoru, ja abas puses par to ir vienojušās, taču šāds līgums nav
obligāts.
62. Līdz 2021.gada 31.decembrim esošo lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašniekiem jāsaskaņo ar
Riebiņu novada būvvaldi to atbilstība normatīvajiem aktiem. Riebiņu novada būvvalde veic objekta
apsekošanu un pēc nepieciešamības uzdod rekonstruēt vai izbūvēt jaunu decentralizētās
kanalizācijas sistēmu.
63. Visiem ēku īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājam, kuru īpašums atrodas Riebiņu novada Riebiņu,
Kastīres, Gaiļmuižas, Silajāņu, Stabulnieku, Galēnu, Sīļukalna administratīvajās robežās, kuriem
nav decentralizētās kanalizācijas sistēmas, decentralizētā kanalizācijas sistēma jāizbūvē, paredzot
iespēju pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Decentralizētā kanalizācijas sistēma
jāizbūvē līdz 2023.gada 31.decembrim.
64. Jaunizbūvēto decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūvē un nodošanu ekspluatācijā saskaņo ar
Riebiņu novada būvvaldi.
65. Pakalpojuma sniedzējs uztur reģistrēto decentralizētās kanalizācijas sistēmu datu bāzi.
66. Notekūdeņu kvalitātei decentralizētājās kanalizācijas sistēmās jāatbilst sadzīves notekūdeņu
prasībām, kādas noteiktas Ministru kabineta noteikumos vai citos normatīvajos aktos un kuri nesatur
bīstamas ķīmiskas vielas (tas ir, toksiskas, kodīgas, kaitīgas, kairinošas, spēcīgus oksidētājus, viegli
uzliesmojošus un sprādzienbīstamas ķīmiskas vielas vai ķīmiskus produktus, piemēram - krāsas,
eļļas, taukus, acetonu, minerālmēslus utt.).
67. Asenizatoram ir tiesības atteikties izvest kanalizācijas notekūdeņus, ja:
67.1.
tie neatbilst sadzīves notekūdeņu prasībām;
67.2.
tie satur mehāniskus piemaisījumus lielākus par 50 mm, par ko asenizatoram ir tiesības uzlikt
par pienākumu klientam iztīrīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu no mehāniskajiem

piemaisījumiem par saviem līdzekļiem.
68. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas izvešanas atteikuma gadījumā, Klients 1 (viena) mēneša laikā
uzrāda Pakalpojuma sniedzējam dokumentu, kas apliecina tiesisku un normatīvajiem aktiem
atbilstošu notekūdeņu kvalitātes prasībām neatbilstošo notekūdeņu utilizāciju.
69. Par asenizatoru var būt reģistrēts Pakalpojumu sniedzējs vai komersants, kuram ir:
69.1.
noslēgts līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotāju (Pakalpojuma
sniedzējs) par decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu pieņemšanu;
69.2.
šim nolūkam paredzēts specializēts transporta līdzeklis.
70. Ar aktuālo asenizatoru reģistru var iepazīties pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē.
71. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu izved pēc Klienta pieprasījuma, ņemot vērā decentralizētās
kanalizācijas sistēmas tilpumu un ūdens patēriņu, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā.
72. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas izvešanas laiks ir jāsaskaņo ar asenizatoru.
73. Notekūdeņus drīkst iepludināt centralizētajā kanalizācijas sistēmā speciāli šim nolūkam ierīkotā
pieņemšanas punktā tikai asenizators.
74. Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas izvešanu Klienti maksā asenizatoram.
75. Asenizators 1 reizi pusgadā, iesniedz Pakalpojuma sniedzējam rakstveida atskaiti par katram
klientam izvesto notekūdeņu daudzumu.
VIII. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
76. Par Noteikumu III, V, VI un VII nodaļās ietverto noteikumu pārkāpumiem privātpersonas var tikt
sauktas pie administratīvās atbildības, piemērojot sodu - fiziskajām personām, izsakot brīdinājumu vai
uzliekot naudas sodu līdz EUR 350,00, un juridiskajām personām - izsakot brīdinājumu vai uzliekot
naudas sodu līdz EUR 1 400,00.
77. Kontrolēt Noteikumu izpildi un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par šo Noteikumu
neievērošanu atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi Riebiņu novada domes kārtībnieki. Lēmumu
administratīvo pārkāpumu lietā pieņem Riebiņu novada Administratīvā komisija.
IX. Noslēguma jautājumi
78. Noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Riebiņu novada ziņās.
79. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Riebiņu novada domes 2011. gada 12. decembra
saistošie noteikumi Nr. 22/2011 „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu organizēšanas noteikumi
Riebiņu novadā”.
Domes priekšsēdētājs

Pēteris Rožinskis

1.pielikums
Ūdens lietošanas normatīvi patērētājiem, kad nav uzstādīts komercuzskaites mēraparāts

Patērētāji
Daudzdzīvokļu mājas (viens cilvēks)
Ģimenes mājas (viens cilvēks)
Liellopi
Sīklopi un cūkas

m3

uz 1 vienību diennaktī

0,15
0,2
0,1
0,05

PASKAIDROJUMA RAKSTS
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM Nr. 13/2018
“Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības
pakalpojumi Riebiņu novadā”

1.

2.

3.

4.

Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi tiek izdoti, lai precizētu;
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek
pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas
sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos
noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas
noteikumus;
1.4. brīvkrānu izmantošanas kārtību;
1.5. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2.1. Saistošie noteikumi, kas reglamentē iepriekšminēto, ir novecojuši,
tādēļ ir nepieciešams tos precizēt un aktualizēt.

Informācija uz
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz

3.1. Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības
budžetu.
3.2. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav nepieciešams
veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darbavietas.
4.1. Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi
neskars.

5.

6.

uzņēmējsabiedrības
vidi pašvaldības
teritorijā
Informācija par
administratīvajām
procedūrām
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

5.1. Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6.1.Konsultācijas nav notikušas

Pēteris Rožinskis

