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Ķeguma novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un
aizsardzības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta ceturto un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – 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. ūdensvadu tīklu kā ugunsdzēsības palīgierīču izmantošanas kārtību;
1.5. (svītrots ar 13.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/19/2, kas stājās spēkā 11.04.2019.)
2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:
2.1. (svītrots ar 13.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/19/2, kas stājās spēkā 11.04.2019.)
2.2. pakalpojumu lietotājs – nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kurš saņem noteikta
veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu
pakalpojumu līgumu. Gadījumos, kad daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieks ir noslēdzis
līgumu ar pakalpojumu sniedzēju par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu, par
pakalpojumu lietotāju tiek uzskatīts dzīvojamās mājas pārvaldnieks, nevis dzīvokļu
īpašnieki;
2.3. pakalpojumu sniedzējs – komersants vai iestāde, kurš ir saņēmis tiesības sniegt šo
pakalpojumu visā Ķeguma novada administratīvajā teritorijā vai kādā tās daļā;
2.4. notekūdeņi:
2.4.1. lietus notekūdeņi - atmosfēras nokrišņu rezultātā radušies ūdeņi, kuri tiek novadīti
lietus kanalizācijas tīklā un izņēmuma gadījumos, saskaņojot ar pakalpojumu

sniedzēju, centralizētās kanalizācijas tīklā;
2.4.2. ražošanas notekūdeņi – notekūdeņi, kas radušies uzņēmējdarbības un ražošanas
vietās;
2.4.3. sadzīves notekūdeņi, ja tie radušies publiskās, dzīvojamās un saimniecības ēkās un
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas un uzņēmējdarbības vietās dažādu fizioloģisko,
higiēnas un sadzīves darbību rezultātā un kuros piesārņojošo vielu saturs
nepārsniedz šo noteikumu 17.4 punktā norādītos vai citos spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktos limitus;
2.5. (svītrots ar 13.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/19/2, kas stājās spēkā 11.04.2019.)
2.6. (svītrots ar 13.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/19/2, kas stājās spēkā 11.04.2019.)
2.7. priekšattīrīšanas iekārtas – iekārtas, kuras attīra notekūdeņus no noteiktas vielas vai
vielām, piemēram, taukiem, smiltīm, naftas un eļļas, pirms novadīšanas centralizētajā
kanalizācijas sistēmā;
2.8. tīklu apkalpošanas robežu akts – piederības robežu shēma, kurā norādītas robežas, kurās
par ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem atbild attiecīgi pakalpojumu sniedzējs vai
pakalpojumu lietotājs.
3. Noteikumu mērķis un uzdevums:
3.1.

nodrošināt Ķeguma novada pašvaldības ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
pārvaldīšanu un apkalpošanu;

3.2.

veicināt kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu
pieejamību;

3.3.

nodrošināt pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem un drošiem pakalpojumiem;

3.4.

novērst vides piesārņošanu, t.sk. grunts un gruntsūdeņu piesārņošanos ar notekūdeņiem.

4. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Ķeguma novada teritorijā.
II. Kārtība, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai
5. Lai pievienotos centralizētajam ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklam, potenciālais
pakalpojumu lietotājs iesniedz rakstisku iesniegumu (Pielikums) pakalpojumu sniedzējam.
6. Pakalpojumu sniedzējs viena mēneša laikā sniedz atzinumu par objekta pievienošanas iespējām
pakalpojumu sniedzēja centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem un izsniedz
tehniskos noteikumus, nepieciešamības gadījumā norādot par tehniskā projekta
nepieciešamību.
7. Tehnisko noteikumu darbības termiņš ir 2 (divi) gadi. Šim termiņam beidzoties, pēc potenciālā
pakalpojumu lietotāja lūguma pakalpojumu sniedzējs izskata tehniskos noteikumus atkārtoti un
ir tiesīgs veikt izmaiņas tajos.
8. Ūdensapgādes pievadu un kanalizācijas izvadu pievienošanu attiecīgajiem tīkliem
pakalpojumu lietotājs var veikt pats vai nozīmēt citu fizisko/juridisko personu ar pakalpojumu
sniedzēju saskaņotā kārtībā. Visas pieslēguma izbūves izmaksas sedz pakalpojuma lietotājs.
9. Ūdensvada un kanalizācijas tīkli un būves, kas atrodas pakalpojumu lietotāja īpašumā vai viņa
atbildības robežu zonā, tiek ekspluatētas un remontētas par pakalpojumu lietotāja līdzekļiem.
10. Ja ūdensvada un kanalizācijas tīkli vai būves ir vairāku pakalpojumu lietotāju īpašumā vai viņu
atbildības robežu zonā, tad jautājumus, saistītus ar to ekspluatāciju un remontu, pakalpojumu
lietotāji izlemj kopīgi, savstarpēji vienojoties.
11. Jaunu decentralizētu kanalizācijas sistēmu, t.sk. krājrezervuāru izbūve ir aizliegta īpašuma
objektos, kur ir iespējama pieslēgšanās pie centralizētās kanalizācijas sistēmas un atbilstoši
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pašvaldības teritorijas plānojumam attiecīgās teritorijas ir noteiktas kā apbūves teritorijas, kurās
ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas.
III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības prasības
12. Pakalpojumu sniedzējs ekspluatē un remontē valdījumā vai īpašumā un apkalpes zonā esošos
ūdensvada un kanalizācijas tīklus, ūdensvada pievadus un kanalizācijas izvadus.
13. Pakalpojumu lietotājs:
13.1. lokālos ūdensvada tīklus, kuri ir pievienoti centralizētajiem tīkliem ūdensapgādes
pakalpojuma saņemšanai, fiziski atvieno (ar gaisa spraugu) no saviem tīkliem, kuri ir
pieslēgti lokālam ūdens avotam (akai vai urbumam);
13.2. nekavējoties ziņo pakalpojumu sniedzējam un iespēju robežās iezīmē bojāto vietu, ja
konstatē ūdensvada un kanalizācijas tīklu bojājumu;
13.3. ierīko vienvirziena vārstu uz pagraba kanalizācijas izvadu ēkās, kur pagraba telpās
(šajās telpās ir aizliegts uzglabāt materiālās vērtības un pārtikas produktus) ir ierīkotas
sanitārās iekārtas (izlietnes, sēdpodi, trapi u.c.);
13.4. atbild par materiālajiem zaudējumiem un appludinātajām telpām, ja ūdensvada
pievadam, kanalizācijas izvadam un iekārtām trūkst aizbīdņu, nav hermētiski aizvērtas
revīzijas, ir bojātas sanitārās iekārtas, netiek ievēroti normatīvie akti, šo noteikumu
prasības;
13.5. uztur savā piederības robežā esošos ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklus un armatūru,
kā arī nodrošina komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas vietu un citus elementus darbam
ziemas apstākļos;
13.6. nedrīkst patvaļīgi pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes un/vai notekūdeņu
novadīšanas sistēmai, ja pakalpojuma sniedzējs normatīvajos aktos vai savstarpēji noslēgtā
līguma ietvaros noteiktu iemeslu dēļ ir pārtraucis ūdens piegādi un/vai pārtraucis
notekūdeņu novadīšanu.
14. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizsargjoslās papildus normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām aizliegts:
14.1. notekūdeņu kanalizācijas skatakās izliet notekūdeņus, iztukšot asenizācijas cisternas,
izmest cietos atkritumus;
14.2. bez saskaņošanas ar pakalpojumu sniedzēju kanalizācijas skatakās ievadīt lietus un
sniega kušanas ūdeņus;
14.3. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējā ūdensvada tīkla krānus nolūkā
novērst ūdensvada tīkla aizsalšanu, izņemot, ja tas ir atrunāts savstarpējā līgumā ar
pakalpojumu sniedzēju;
14.4. nepiederošām personām veikt jebkādus darbus pakalpojumu sniedzēja valdījumā vai
īpašumā esošajos ūdensvada un kanalizācijas tīklos.
15. Ķeguma novada nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu
izvietošanu uz ēku sienām vai sētām ar hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norādi.
16. Pakalpojumu sniedzēja un pakalpojumu lietotāja tiesiskās attiecības, kas nav noteiktas šajos
noteikumos, regulē Latvijas Republikas normatīvie akti un savstarpēji noslēgtais līgums.
IV. Prasības notekūdeņiem, kas tiek ievadīti pašvaldības notekūdeņu kanalizācijas tīklā un
notekūdeņu novadīšanas kontrole
17. Centralizētajā kanalizācijas tīklā ir atļauts ievadīt notekūdeņus, kuri atbilst šādiem kritērijiem:
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17.1. nav bīstami pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu kanalizācijas tīklu un būvju
ekspluatācijai un pakalpojumu sniedzēja apkalpojošā personāla veselībai;
17.2. ir attīrāmi kopā ar sadzīves notekūdeņiem pakalpojumu sniedzēja bioloģiskās attīrīšanas
iekārtās, saskaņā ar pakalpojumu sniedzējam izsniegto piesārņojošās darbības atļauju;
17.3.

temperatūra nepārsniedz 400C;

17.4.

piesārņojošo vielu saturs nepārsniedz piesārņojošo vielu sarakstā norādīto daudzumu:
Piesārņojošā viela, parametrs

LK max
(limitējošā koncentrācija, kas maksimāli
pieļaujama nelabvēlīgos ekspluatācijas
apstākļos (mg/l))

1. Suspendētās vielas

500,00

2. ĶSP

900,00

3. BSP 5

bez ierobežojuma

4. Naftas produkti

4,00

5. SVAV (anjonaktīvās un nejonogenās)

5,00

6. Kopējais hroma saturs

0,50

7. PH

6,5– 8,5 (ūdeņraža jonu koncentrācija)

8.Kopējais slāpekļa saturs

80,00

9.Kopējais fosfora saturs

9,00

10.Niķelis

0,50

11.Cinks

0,30

12.Dzīvsudrabs

0,01

13. Varš

0,30

14.Svins

0,20

15.Kadmijs

0,01

16.Tauki (ekstraģējamās vielas)

30,00

18. Pakalpojumu sniedzēja kanalizācijas tīklā ir aizliegts ievadīt notekūdeņus, kas satur:
18.1. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kas var veicināt uzliesmojošu
maisījumu rašanos kanalizācijas tīklā;
18.2. sintētiskas virsmas aktīvās vielas (SVAV), kas nav bioloģiski degradējamas
(pārstrādājamas);
18.3. skābes un citas vielas, kas var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža,
oglekļa oksīda , zilskābes u.c.) izdalīšanos;
18.4.

radioaktīvas vielas;

18.5. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, eļļas un citas vielas, kas var veicināt
kanalizācijas tīklu aizsērēšanu;
18.6.

cietus pārtikas un ražošanas atkritumus;

18.7. koncentrētus šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas un citas tvertnes, decentralizēto
kanalizācijas sistēmu vai priekšattīrīšanas iekārtu nosēdumus (dūņas);
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18.8.

ūdenī nešķīstošas eļļas, kā arī darvu un mazutu.

19. Pakalpojumu lietotājs ievēro šādas prasības:
19.1. pakalpojumu sniedzēja pārstāvji drīkst jebkurā diennakts laikā avārijas novēršanai vai
tās seku likvidēšanai, konkrētā līguma ietvaros, iepazīties ar pakalpojumu lietotāja
notekūdeņu kanalizācijas tīklu un būvju darbību, kā arī pārbaudīt šo noteikumu prasību
izpildi;
19.2. pēc pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma sniedz ziņas par uzņēmuma darba profilu, par
ražošanā pielietojamām vielām un atkritumiem, kas tiek novadīti ar notekūdeņiem,
priekšattīrīšanas iekārtu darbu, kā arī nepieciešamos pieprasītos datus un aprēķinus;
19.3. nekavējoties ziņo pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma rašanos
notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā.
20. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt notekūdeņu parauga ņemšanu jebkurā diennakts laikā,
brīdinot par to pakalpojumu lietotāju mutiski pa tālruni. Ja pakalpojuma lietotājs nenodrošina
sava pārstāvja klātbūtni, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs patstāvīgi veikt parauga ņemšanu.
Notekūdeņu paraugu ņemšanu veic sertificētas laboratorijas pārstāvis.
21. Paaugstināta piesārņojuma rašanās apstākļi, kuru rezultātā tiek pārsniegti šo noteikumu
17.punktā noteiktie parametri, pakalpojumu lietotājam jānovērš nekavējoties. Pakalpojumu
sniedzējam ir tiesības pieprasīt no pakalpojumu lietotāja rakstiskus paskaidrojumus par
pārkāpuma cēloņiem, kā arī par plānotajiem pasākumiem cēloņu novēršanā.
22. Pakalpojumu lietotājs, kas ievada notekūdeņu kanalizācijas tīklā notekūdeņus:
22.1. ar paaugstinātu tauku saturu, ierīko tauku uztvērēju, kā arī noslēdz līgumu ar tauku
izvedēju. Līguma kopiju nodod pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojumu lietotājs
dokumentus (pavadzīmi – rēķinu) no tauku izvedēja, kurā uzrādīti dati par izvesto tauku
daudzumu, pakalpojuma sniegšanas datumu un tauku izvedēja rekvizīti, saglabā 1 (vienu)
gadu no dokumentu saņemšanas dienas un pēc pieprasījuma uzrāda tos pakalpojumu
sniedzējam;
22.2. ar paaugstinātu naftas saturu (automazgātuves, autoservisi un citi līdzīga rakstura
uzņēmumi), ierīko smilšu/naftas un eļļas ķērājus, kā arī noslēdz līgumu ar smilšu/naftas un
eļļas atkritumu izvedēju. Līguma kopiju nodod pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojumu
lietotājs dokumentus (pavadzīmi – rēķinu) no smilšu/naftas un eļļas atkritumu izvedēja,
kurā uzrādīti dati par izvesto smilšu/naftas un eļļas daudzumu, pakalpojuma sniegšanas
datumu un smilšu/naftas un eļļas atkritumu izvedēja rekvizīti, saglabā 1 (vienu) gadu no
dokumentu saņemšanas dienas un pēc pieprasījuma uzrāda tos pakalpojumu sniedzējam.
V. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, kā arī tā
slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumi
23. Lai saņemtu centralizētos ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus, Ķeguma novada
nekustamā īpašuma īpašnieks (fiziska vai juridiska persona), bet, ja tas nav iespējams,
nekustamā īpašuma valdītājs, slēdz līgumu ar pakalpojumu sniedzēju.
24. Ūdens patēriņa un notekūdeņu daudzuma uzskaites un norēķinu kārtība tiek noteikta noslēgtajā
līgumā.
25. Līguma noslēgšanai pakalpojumu lietotājs pakalpojuma sniedzējam uzrāda personas
apliecinošu dokumentu, kā arī iesniedz šādu dokumentu kopijas:
25.1. objekta piederības akts (zemesgrāmatu akts, tiesas nolēmums, pirkuma līgums, nomas
līgums, īres līgums, līgums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un/vai apsaimniekošanu);
25.2. zemes gabala plāns vai skice ar apakšzemes komunikācijām – atbildības robežu
noteikšanai (šī prasība neattiecas uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
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īpašniekiem).
26. Pakalpojumu sniedzējs sastāda ūdensvada un kanalizācijas tīklu apkalpošanas robežu aktu.
27. Pakalpojumu sniedzējs pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas 1 (viena) mēneša laikā
sagatavo līguma projektu.
28. Ūdens daudzumu, ko patērē pakalpojumu lietotājs, nosaka pēc ūdens komercuzskaites
mēraparāta rādījumiem, pakalpojumu lietotājs rādījumus nolasa un līgumā noteiktajā termiņā
paziņo tos pakalpojumu sniedzējam.
29. Notekūdeņu uzskaite:
29.1. kanalizācijā ieplūstošo notekūdeņu daudzumu nosaka pēc ūdens daudzuma, ko ņem no
centralizētā un/vai lokālā ūdens ieguves avota, saskaņā ar ūdens komercuzskaites
mēraparāta rādījumiem attiecībā 1:1, vai uz ēku un būvju kanalizācijas izvada uzstādīto
komercuzskaites mēraparāta rādījumiem;
29.2. gadījumos, kad dzeramais ūdens tiek iekļauts ražojamās produkcijas sastāvā un netiek
novadīts kanalizācijā, notekūdeņu uzskaiti veic atbilstoši notekūdeņu komercuzskaites
mēraparāta rādījumiem vai pamatojoties uz pakalpojumu lietotāja ar pakalpojumu
sniedzēju saskaņotiem aprēķiniem; nosaka kanalizācijā novadāmo notekūdeņu daudzuma
proporcionālo attiecību pret izmantoto dzeramā ūdens daudzumu;
29.3. pakalpojumu lietotāja kopējā novadīto notekūdeņu daudzumā tiek ietverts tas lietus
notekūdeņu daudzums, kurš nonāk kanalizācijas tīklā no pakalpojumu lietotāja teritorijas
(piemēro izņēmuma gadījumos, ja par to ir noslēgta vienošanās ar pakalpojumu sniedzēju).
Tā apjomu (kubikmetri gadā) nosaka atbilstoši būvnormatīvam par kanalizācijas būvēm.
30. Saņemto pakalpojumu apjoma kontrolei pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt
kontrolskaitītājus pakalpojumu lietotāja atbildības robežās, par to savstarpēji vienojoties ar
pakalpojumu lietotāju, ja nevar vienoties – ārpus pakalpojumu lietotāja atbildības robežas, par
kontrolskaitītāja uzlikšanu informējot pakalpojumu lietotāju; pakalpojumu lietotājs nav tiesīgs
traucēt pakalpojumu sniedzēju veikt kontrolmērījumus.
31. Ūdens un/vai kanalizācijas patēriņa normas (patērētājiem bez ūdens skaitītājiem) ēkās, kurās
pārvaldnieka funkcijas neveic pašvaldības institūcija:
31.1. ar pakalpojumu sniedzēja centralizētās ūdensapgādes sistēmas pieslēgumu: 7,5 m3/
mēnesī/ vienai personai;
31.2. ar pakalpojumu sniedzēja centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēgumu un savu ūdens
iekšējo pieslēgumu: 7,5 m3/ mēnesī/ vienai personai;
31.3. ar pakalpojumu sniedzēja centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēgumu, ja ūdensvads
nav ievadīts ēkā: 1 m3/ mēnesī/ vienai personai;
31.4.

80 litri diennaktī/ 2.48 m3 mēnesī/ 1 liellopam;

31.5.

40 litri diennaktī/ 1.24 m3 mēnesī/ 1 cūkai;

31.6.

15 litri diennaktī/ 0.465 m3/ mēnesī/ 1 aitai vai kazai.

32. Ja ir izdarītas ūdens un/vai kanalizācijas tarifu izmaiņas, pakalpojumu sniedzējam ir pienākums
informēt pakalpojumu lietotāju par šīm izmaiņām un par datumu, kurā jāfiksē un jāpaziņo
pakalpojumu sniedzējam komercuzskaites mēraparāta dati. Ja pakalpojumu lietotājs nepaziņo
komercuzskaites mēraparāta datus, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izrakstīt rēķinu par
sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši jaunajiem tarifiem no to spēkā stāšanās brīža.
33. Ja mainās nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iepriekšējam pakalpojumu lietotājam ir
pienākums vismaz 10 dienas pirms īpašumtiesību maiņas par to rakstiski informēt pakalpojumu
sniedzēju.
34. Slēdzot jaunu līgumu ar fizisku vai juridisku personu, vai tādu juridisku personu, kuru
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dibinājusi vai pārvalda fiziska persona, kurai ir parādi iepriekšējā līguma ietvaros par
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumiem, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt
saistību izpildes nodrošinājumu (naudas summas iemaksu) plānotā 1 mēneša patēriņa apmērā.
Maksa tiek uzskatīta kā garantijas summa, ar kuru netiek segti tekošie rēķini.
35. Pakalpojumu sniedzējs un pakalpojumu lietotājs vienpusēji var izbeigt pakalpojumu līgumu,
rakstiski brīdinot par to otru pusi vismaz vienu mēnesi iepriekš.
36. Pēc pakalpojumu sniedzēja un pakalpojumu lietotāja savstarpējas vienošanās pakalpojumu
līgumu var grozīt vai papildināt, šādi līguma grozījumi vai papildinājumi noformējami
rakstveidā un pievienojami līgumam kā tā neatņemama sastāvdaļa.
VI. Ugunsdzēsības palīgierīču izmantošanas kārtība
37. Par ugunsdzēsības palīgierīcēm uzskatāmi sekojoši ūdensvadu tīklu elementi:
37.1.

ugunsdzēsības hidranti;

37.2.

ugunsgrēka dzēšanā izmantojamās apvadlīnijas.

38. Ja pakalpojumu lietotāja ūdens mērītāja mezglā ir apvadlīnija, lai nodrošinātu iekšējo
ugunsdzēsības hidrantu un iekšējo ugunsdzēsības krānu darbību, pakalpojumu sniedzējs
noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī; pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par
plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.
39. Noņemt plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst, tikai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības
dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi; pakalpojumu lietotājam nekavējoties pēc
apvadlīnijas izmantošanas, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā, jāizsauc pakalpojumu sniedzēja
pārstāvis aizbīdņa plombes atjaunošanai.
40. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut pakalpojumu lietotājam lietot ūdeni no
ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiks samaksāts atbilstoši ūdens patēriņa
komercuzskaites mēraparāta rādījumiem vai pamatojoties uz aprēķiniem.
41. Aizliegts:
41.1. novietot automašīnas, materiālus vai citā veidā apgrūtināt piekļuvi atbilstoši apzīmētām
hidrantu akām;
41.2.

bojāt hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.

VII. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība
42. (svītrots ar 13.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/19/2, kas stājās spēkā 11.04.2019.)
43. (svītrots ar 13.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/19/2, kas stājās spēkā 11.04.2019.)

VIII. Atbildība par noteikumu neievērošanu
44. Par šo noteikumu 11.,14.2., 14.3., 41.1., 41.2., punktos noteikto prasību neievērošanu:
44.1.

fiziskām personām – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 150 euro;

44.2.

juridiskām personām - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 750 euro.

45. Par šo noteikumu 13.6., 14.4., 21. punktos noteikto prasību neievērošanu:
45.1.

fiziskām personām – uzliek naudas sodu līdz 150 euro;

45.2.

juridiskām personām – uzliek naudas sodu līdz 750 euro.

46. Par šo noteikumu 14.1., 18. punktos noteikto prasību neievērošanu:
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(13.02.2019. saistošo noteikumu Nr. KND1-6/19/2, kas stājās spēkā 11.04.2019., redakcijā)

46.1.

fiziskām personām – uzliek naudas sodu līdz 350 euro;

46.2.

juridiskām personām – uzliek naudas sodu līdz 1400 euro.

47. Par šo noteikumu prasību atkārtotu neievērošanu viena gada laikā:
47.1.

fiziskām personām – uzliek naudas sodu 350 euro;

47.2.

juridiskām personām – uzliek naudas sodu 1400 euro.
IX. Noteikumu izpildes kontrole

48. Šo noteikumu izpildi kontrolē un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par noteikumu
pārkāpšanu tiesīgi Ķeguma novada pašvaldības policijas amatpersonas.
(13.02.2019. saistošo noteikumu Nr. KND1-6/19/2, kas stājās spēkā 11.04.2019., redakcijā)

49. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā komisija.
50. Administratīvais sods par šo noteikumu neievērošanu neatbrīvo pārkāpēju no pienākuma
novērst pārkāpumu un atlīdzināt materiālos zaudējumus.
X. Noslēguma jautājums
51. Noteikumu 22. punkts stājas spēkā 1 (viena) gada laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs
20.01.2017.

(personiskais paraksts)

datums
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R.Ozols

Pielikums
Ķeguma novada domes
2017.gada 18.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017
„Ķeguma novada ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas
un aizsardzības noteikumi”

Ķeguma novada pašvaldībai
________________________
/Vārds, Uzvārds/
_______________________
/Adrese, tālr. Nr./
Tehnisko noteikumu pieprasījums

Vēlos pievienot nekustamo īpašumu ____________(adrese) centralizētajiem ūdensvada
un/vai kanalizācijas tīklam.
(vajadzīgo pasvītrot).
Plānotais ūdens patēriņš ____m3/diennaktī un/vai notekūdeņu daudzums ____m3/diennaktī.
Ražošanas notekūdeņu raksturojošie parametri ___________ (norāda personas, kuras nodarbojas ar
ražošanu).
Lūdzu izsniegt tehniskos noteikumus.
Pielikumā: 1) nekustamā īpašuma īpašumtiesību vai valdījuma tiesību apliecinoša dokumenta gaismas
kopija;
2) zemes robežu plāns (ja tāds ir iesniedzēja rīcībā);
u.c. dokumentus, kurus iesniedzējs uzskata par nozīmīgiem.

_______________

___________________

(Vārds Uzvārds)

(paraksts)

___________
(datums)
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017
Ķeguma novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un
aizsardzības noteikumi
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānotā projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Norādāmā informācija

Eiropas Kohēzijas fonda ietvaros Ķeguma novadā izbūvēti jauni
ūdensvada un kanalizācijas tīkli, līdz ar to nolūkā samazināt grunts un
gruntsūdeņu piesārņošanu ar sadzīves notekūdeņiem, nepieciešams
veicināt iedzīvotāju pieslēgšanos jaunajiem notekūdeņu novadīšanas
tīkliem.
Ķeguma novadā nav atbilstošu noteikumu, kas regulētu tiesiskās
attiecības komunālo pakalpojumu ūdensapgādes un kanalizācijas
novadīšanas jomā.
Saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas pirmo
punktu, pašvaldībām ir noteikta autonomā funkcija organizēt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija
{…}; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā,
kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 43.panta pirmās daļas
11.apakšpunktu dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par
pašvaldības inženierkomunikāciju aizsardzību.
Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto
un piekto daļu, vietējās pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus,
kuros paredz:
1) kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek
pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai;
2) centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas
sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;
3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos
sistēmas ekspluatācijas lietošanas un aizsardzības prasības;
4) brīvkrānu izmantošanas kārtību;
5) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību.
Vietējās pašvaldības dome saistošajos noteikumos var paredzēt
administratīvo atbildību par šā panta ceturtās daļas 1.,2., 4. Un 5.punktā
minēto saistošo noteikumu pārkāpšanu.
Projekts nosaka ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju un
ņēmēju tiesības, pienākumus un atbildību Ķeguma novada teritorijā,
pievienošanās kārtību centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkliem, notekūdeņu kvalitātes kontroles kārtību, ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības
noteikumus, atbildību par noteikumu neievērošanu.
Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras ir
Ķeguma pašvaldības ūdensapgādes un kanalizācijas klienti un
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji, kā arī tām
fiziskām un juridiskām personām, kuras veic jebkura veida saimniecisko
darbību Ķeguma novada inženierkomunikāciju aizsargjoslās.
Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav nepieciešams
veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.
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4. Informācija par
plānotā projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Ar šiem noteikumiem tiks atvieglota un uzlabota pakalpojuma pieejamība
novada pašvaldības iedzīvotājiem un novada teritorijā esošajiem
komersantiem.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Ar šiem noteikumiem tiks atvieglota pakalpojuma sniegšanas un
saņemšanas administratīvā procedūra.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav notikušas

Domes priekšsēdētājs
20.01.2017.

(personiskais paraksts)

datums
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R.Ozols

