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LATVIJAS REPUBLIKA 

RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads, LV-5326 

 

 

APSTIPRINĀTI 

Ar Riebiņu novada domes 

10.06.2008. lēmumu Nr. 13; 

protokols Nr. 11 

 

GROZĪJUMI 19.11.2013.  

lēm. Nr. 7; prot. Nr. 21 
 

Saistošie noteikumi Nr. 10  

„Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, 

ekspluatāciju un aizsardzību Riebiņu novadā”  
 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

15. panta pirmās daļas 1.punktu un  

43. panta 11. punktu 

 

1. Noteikumos izmantoto jēdzienu skaidrojums 

Piegādātājs – uzņēmums, kurš ūdensapgādes un kanalizācijas nozarē sniedz pakalpojumus. 

Klients – fiziskās un juridiskās personas, kuras ir noslēgušas līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju un kuru 

īpašumi saņem ūdeni un vai novada kanalizācijas notekūdeņus Piegādātāja pārvaldījumā esošos tīklos. 

Blakusklients – ūdensapgādes un/vai kanalizācijas Pakalpojumu lietotājs vai viņa pilnvarota fiziska vai 

juridiska persona, kura saņem šos pakalpojumus pa jau esoša Klienta ēkas iekšējiem vai zemes gabala 

robežās esošiem Pakalpojumu sniedzēja pārvaldījumā esošajiem tīkliem un/vai šķērsojot cita īpašnieka 

zemi, kā arī ir noslēdzis līgumu ar Klientu vai ar Klienta rakstisku piekrišanu, kā arī saskaņojot ar 

Pakalpojuma sniedzēju par šo pakalpojumu lietošanu. 

Īpašnieks – fiziskās un juridiskās personas, kurām pieder nekustamais īpašums. 

Projektēšanas noteikumi – Pašvaldību apvienotās būvvaldes izsniegts arhitektūras plānošanas 

uzdevums, kura prasības jāievēro objektu projektēšanā. 

Tehniskie noteikumi – Uzņēmuma izsniegts normatīvs dokuments, kura prasības jāievēro ūdens un 

kanalizācijas tīklu, būvju projektēšanā un celtniecībā. 

Ūdensvada tīkli – spiediena cauruļvadi ūdens transportēšanai, kā arī uz tiem izvietotās regulējošās, 

noslēdzošās vai mēriekārtas un kontrolakas. 

Kanalizācijas tīkli – spiediena vai pašteces cauruļvadi ražošanas, saimnieciski - fekālo vai lietus ūdens 

transportēšanai, kā arī uz tiem izvietotās regulējošās, noslēdzošās vai mēriekārtas un skatakas.  

Sadzīves notekūdeņu kanalizācija (turpmāk sadzīves kanalizācija) – notekūdeņi, kas radušies publiskās 

un dzīvojamās ēkās un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās dažādu fizioloģisko, higiēnas un 

sadzīves darbību rezultātā.  

Avārija – negaidīta bojājuma rašanās ūdensvada vai kanalizācijas tīklā (caurulēs, veidgabalos utt.) tādu 

apstākļu rezultātā, kurus nevarēja paredzēt, ietekmēt, novērst.  
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Brīvkrāns – sabiedriskā ūdens ņemšanas vieta. 

Pagaidu ūdensvada tīkli – tīkli, kuri izbūvēti celtniecības vajadzībām uz celtniecības laiku, un tīkli, kuri 

izbūvēti un tiek ekspluatēti par Pakalpojumu lietotāja līdzekļiem, un neatbilst Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 01.02.2000. Noteikumiem Nr.38 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 

“Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”” (turpmāk – Latvijas Būvnormatīvs). 

 

2. Vispārīgie noteikumi 

2.1. Noteikumi reglamentē ūdensvada un kanalizācijas tīklu lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību 

Riebiņu novadā. 

2.2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām. 

2.3. Lietot Piegādātāja piegādāto ūdeni un novadīt kanalizācijas notekūdeņus Piegādātāja pārvaldījumā 

esošajos tīklos drīkst tikai Klienti un Blakusklienti, ja ir noslēgts līgums ar Klientu vai ar Klientu ir 

panākta rakstiska vienošanās par tīklu lietošanu un norēķinu kārtību.  

2.4.Zemes gabaliem, ja tie nav pašvaldības īpašums un, ja tos šķērso ūdensvada un kanalizācijas 

tīkli, tiek nodibināti īpašuma lietošanas ierobežojumi (servitūti) par labu 

Piegādātājam.   Īpašniekam jānodrošina brīva un netraucēta pieeja augstāk minētajiem tīkliem, 

to apsekošanai, avāriju novēršanai vai rekonstrukcijas (remontu) darbu veikšanai  

2.5. Klienta ūdensvada tīklos jāuzstāda ūdens skaitītājs. 

 

3. Klienta tīklu pieslēgšana pie Piegādātāja ūdensvada un kanalizācijas tīkliem 

3.1. Klients jaunizbūvētu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu nodod ekspluatācijas kārtībā, kādu nosaka 

Latvijas būvnormatīvi un šie noteikumi. 

3.2. Tīklu pieslēgšana pie Piegādātāja pārvaldījumā esošajiem tīkliem notiek pēc 3.1.p. prasību izpildes 

un līguma noslēgšanas ar Piegādātāju par ūdens piegādi un kanalizācijas novadīšanu . 

3.3. Klients izbūvēto ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgšanu pie Piegādātāja pārvaldījumā 

esošajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem izdara, savstarpēji vienojoties ar  Piegādātāju. 

3.4. Pieslēgšanas kārtību un termiņus reglamentē starp Piegādātāju un Klientu noslēgtais līgums 

(vienošanās). 

3.5. Par pieslēguma izdarīšanu tiek sastādīts tīklu apkalpošanas robežu akts divos eksemplāros, 

kuri glabājas pie Piegādātāja un Klienta. 

3.6.Īpašniekam, ja ielas robežās atrodas Pakalpojumu sniedzēja valdījumā esošs kanalizācijas tīkls 

un/vai ūdensvads, tam jāpievieno: 

3.6.1. jaunbūves un rekonstruējamie objekti, 

3.6.2. esošie objekti, kuros ir ūdensapgādes sistēmas un kuriem ir lokālā saimnieciskā kanalizācijas 

sistēma.  
 

 

4. Ūdens un kanalizācijas ūdeņu uzskaites un norēķinu kārtība  

4.1.Klienta patērētais ūdens daudzums tiek uzskaitīts atbilstoši ūdens skaitītāja rādījumiem. 

4.2.Izņēmuma gadījumos ūdens patēriņa daudzums var tikt noteikts pēc ūdens patēriņa normām. 

4.3.Klienta novadīto kanalizācijas notekūdeņu daudzumu nosaka pēc patērētā ūdens daudzuma 

attiecībā 1:1, ja līgumā nav noteikts citādi. 

4.4.Piegādātāja un Klientu savstarpējo norēķinu kārtību, termiņus un maksas apmērus par saņemto 

ūdeni un novadītajiem kanalizācijas notekūdeņiem reglamentē starp Piegādātāju un Klientu 

noslēgtais līgums. 

 

5. Ūdensvada lietošana kārtība. 

5.1.Ūdeni no Piegādātāja pārvaldījumā esošā ūdensvada drīkst lietot Klients, kurš noslēdzis ar 

Piegādātāju līgumu, vai Blakusklients, ja tas ir izpildījis šo noteikumu 2.3. punkta prasības. 

5.2.Katra nekustama īpašuma ūdensvada tīkliem jābūt pievienotiem pie Piegādātāja pārvaldījumā 

esošajiem ūdensvada tīkliem ar neatkarīgu pieslēgumu. 

5.3.Iedzīvotāji, kuri lieto ūdeni no brīvkrāniem, norēķinās ar Piegādātāju pēc esošiem tarifiem uz 

līguma pamata. 
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5.4. Piegādātājs ir tiesīgs bez brīdinājuma pārtraukt ūdens padevi Klientam sekojošos gadījumos: 

5.4.1. dabas katastrofas, stihiskas nelaimes vai elektroenerģijas pārtraukumu gadījumos; 

5.4.2.   avārijas. 

Piegādātājs pēc avārijas vietas apsekošanas, ne vēlāk kā 2 stundas pēc apsekošanas paziņo 

Klientiem par iespējamiem avārijas novēršanas termiņiem. 

5.5.Ja ūdens padeve tiek pārtraukta, lai veiktu profilakses vai remonta darbus, Piegādātājs brīdina 

Klientus par ūdens padeves pārtraukšanu ne vēlāk kā 2 dienas iepriekš, skaitot no paziņojuma 

saņemšanas dienas. 

5.6.Piegādātājs ir tiesīgs pārtraukt ūdens padevi, ja Klienta īpašumā esošajā ūdensvadā ir radusies 

noplūde pirms ūdensskaitītāja mezgla vai noplūde, kas būtiski ietekmē citu abonentu 

ūdensapgādi. 

5.7. Klients ir atbildīgs par ūdensskaitītāja plombu un zīmogu saglabāšanu. 

5.8.Piegādātāja pilnvarotam pārstāvim, no plkst.9.00 līdz 22.00 apsekot un pārbaudīt abonenta 

(lietotāja) ūdensapgādes tīklus līdz uzskaites mezglam, to ieskaitot, un ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklus, kuri atrodas citu īpašnieku zemes gabalos vai ēkās (būvēs). 

 

6. Kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas kārtība  

6.1. Kanalizācijas ūdeņus drīkst novadīt Klients, kurš noslēdzis līgumu ar Piegādātāju, vai 

Blakusklients, ja tas ir izpildījis šo noteikumu 2.3. punkta prasības. 

6.2. Klients drīkst novadīt kanalizācijas notekūdeņus, kuru sastāvs nepārsniedz pieļaujamo kaitīgo 

vielu koncentrāciju un daudzumu saskaņā Latvijas Republikā pastāvošo likumdošanu. 

6.3. Katra nekustama īpašuma kanalizācijas tīkliem jābūt pievienotiem pie Piegādātāja 

pārvaldījumā esošajiem kanalizācijas tīkliem ar neatkarīgu pieslēgumu. 

6.4. Piegādātājs ir tiesīgs pārtraukt kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanu, ja to sastāvs pārsniedz LR 

normatīvajos aktos noteikto kaitīgo vielu pieļaujamo koncentrāciju un temperatūru. 

 

7. Piegādātāja pienākumi 

7.1. Piegādātāja galvenie pienākumi 

7.1.1. Piegādāt dzeramo ūdeni abonentiem un novadīt kanalizācijas notekūdeņus saskaņā ar 

savstarpējo līgumu un atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām; 

7.1.2. Veikt ūdensapgādes sistēmu ekspluatācija un remontu atbilstoši LR normatīvo aktu 

prasībām; 

7.1.3. Veikt saimnieciskās kanalizācijas sistēmu ekspluatācija un remontu atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām; 

7.1.4. Veikt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, sistēmu, ietaišu uzstādīšanu. 

 

8. Uzraudzība un atbildība par noteikumu neievērošanu 

8.1. Uzraudzību par Klientu ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un ietaisēm veic to īpašnieks. 

Uzraudzību par vākiem, pārsedzēm un akām, kuri atrodas uz ekspluatācijas atbildības dalījuma 

līnijas, veic Piegādātājs. 

8.2. Klientam piederoša ūdensvada un kanalizācijas tīklu un iekārtu remontu vai profilakses darbus 

veic īpašnieks. 

8.3. Uzraudzību un kontroli par jaunbūvējamiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem veic Piegādātāja 

pilnvarota(s) persona(s), kurai ir tiesības informēt būvvaldi, ja netiek ievērotas būvniecības 

normas. 

8.4.Par hidrantu atvēršanu, kas nav saistīts ar paredzētā hidranta pārbaudēm vai ugunsgrēka 

dzēšanu, uzliek naudas sodu līdz EUR 350. 

8.5.Ja pārkāpuma vietā neizdodas noskaidrot vainīgo personu, protokolu par pārkāpumu sastāda 

iestādes, uzņēmējsabiedrības vadītājam vai teritorijas (objekta) īpašniekam. 

8.6. Fiziskās vai juridiskās personas, kas radījušas ūdensvada vai kanalizācijas tīklu, to elementu, 

ietaišu bojājumus, normālās darbības traucējumus vai piesārņojumu tiek sauktas pie 

administratīvās atbildības: 
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8.6.1. fiziskām personām administratīvais sods līdz EUR 350; 

8.6.2. juridiskām personām administratīvais sods līdz EUR 356; 

8.6.3. Piegādātājs iesniedz izskatīšanai Riebiņu novada domes Administratīvajā komisijā 

protokolu par radītajiem zaudējumiem; 

8.6.4.  Riebiņu novada domes Administratīvā komisija apstiprina zaudējumu apmērus; 

8.6.5. Piegādātājs ir tiesīgs piedzīt no fiziskā vai juridiskā personas zaudējumus savstarpēji 

vienojoties vai LR likumdošanas noteiktajā kārtībā (iesniedzot prasību tiesā). 

 

9. Patvarīgi pieslēgumi pie ūdensvada un kanalizācijas tīkliem 

9.1. Patvarīgas pieslēgšanās gadījumā pie Piegādātāja pārvaldījumā esošajiem vai Klienta ūdensvada 

vai kanalizācijas tīkliem, Piegādātājs sastāda aktu par patvarīgu pieslēgumu un veic patvarīgā 

pieslēguma atvienošanu. 

9.2. Patvarīgās pieslēgšanas gadījumā pie ūdensvada vai kanalizācijas tīkliem vainīgā fiziskā vai 

juridiskā persona sedz Piegādātājam radušos zaudējumus LR likumdošanas noteiktajā kārtībā. 

9.2.1. fiziskām personām administratīvais sods līdz EUR 350; 

9.2.2. juridiskām personām administratīvais sods līdz EUR 356. 

 

10. Īpašie noteikumi 

10.1. Par abonenta iekšējo ugunsdzēsības tīklu un sistēmu stāvokli un izmantošanu ir atbildīgs to 

īpašnieks. 

10.2. Ugunsdzēsības hidrantus var atvērt un ņemt no tiem ūdeni tikai ugunsgrēka gadījumos. Citos 

gadījumos hidrantus var atvērt tikai Piegādātāja amatpersonas klātbūtnē. 

10.3. Demontēt ugunsdzēsības hidrantus var tikai rakstiski saskaņojot ar Piegādātāju un Valsts 

ugunsdrošības uzraudzības inspekciju. 

10.4. Piegādātājs divas reizes gadā pārbauda savu tīklu pārvaldījumā esošos hidrantus, par ko kopā 

ar ugunsdzēsēju dienestu tiek sastādīts apsekošanas akts. 

 

 

 

Riebiņu novada domes 

priekšsēdētājs          I. Meluškāns 

 


