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Preiļos
APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes
2012. gada 23.marta sēdes lēmumu,
protokols Nr.5., 3.2. punktu
.
Preiļu novada domes
saistošie noteikumi Nr.2012/06

„Grozījumi Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2011/12 „Par
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un
aizsardzību Preiļu novadā”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
"Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. punktu un 43. panta trešo daļu,

Izdarīt Preiļu novada 2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr. 2011/12 ” Par
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un aizsardzību Preiļu
novadā”” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 1.1.punktu šādā redakcijā:
„1.1.

Pakalpojumu sniedzējs –novada pagasta pārvalde, vai uzņēmums, kurš
ūdensapgādes un kanalizācijas nozarē sniedz sabiedriskos pakalpojumus Preiļu novada
administratīvajā teritorijā.”
2. Izteikt saistošo noteikumu 1.5.punktu šādā redakcijā:

„1.5. Notekūdeņi – ražošanas notekūdeņi, kas radušies uzņēmējdarbības un ražošanas
vietās un nav kvalificējami kā sadzīves vai lietusūdeņi, sadzīves notekūdeņi, ja tie radušies
publiskās un dzīvojamās ēkās un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās dažādu
fizioloģisko, higiēnas un sadzīves darbību dēļ, un lietus notekūdeņi, ja tie tiek novadīti
sadzīves (kopējā) kanalizācijas tīklā.”
3. Izteikt saistošo noteikumu 1.6.punktu šādā redakcijā:

1.6. Tīkli—ūdensvadu tīkli, kanalizācijas un lietus ūdeņu tīkli, drenāžas tīkli, pagaidu
ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kā arī ēkas un būves, kas nodrošina minēto tīklu
ekspluatāciju.
4. Izteikt saistošo noteikumu 1.7.punktu šādā redakcijā:

„1.7. Pagaidu ūdensvada un kanalizācijas 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).”
5. Izteikt saistošo noteikumu 1.13.punktu šādā redakcijā:

“1.13. Izvedējs – jebkura persona, kurai ir līgums ar kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu apsaimniekotāju (pakalpojuma sniedzēju) par krājrezervuāru izvešanu (pakalpojuma
sniegšanu). “
6. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

2.Šie Noteikumi nosaka:
– ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju pievienošanas ūdensvada un kanalizācijas
tīkliem kārtību, kārtību, kādā tos pieņem ekspluatācijā;
– sniegto pakalpojumu uzskaites un norēķinu kārtību;
– ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības
noteikumus.
- pakalpojumu sniedzēja pienākumus un darbības principus pašvaldības teritorijā
- ka tie ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Preiļu novada teritorijā, neatkarīgi
no tā, vai tie saņem saistošajos noteikumos minētos pakalpojumus.
7. Precizēt saistošo noteikumu 9. un 17.punktus aizstājot vārdus “noteikta parauga pieteikums”
ar vārdiem “pieteikums (iesniegums)”
8. Papildināt saistošo noteikumu 1. punkta terminu definīcijas ar terminiem:

„1.15. Objekts – nekustamais īpašums, kuram ir atsevišķs pieslēgums pilsētas un
novada ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem vai kurš var būt pieslēgts pie pilsētas
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem (privāta dzīvojamā māja; kopīpašumā esošā
dzīvojamā māja; ēkas vai būves, kurās tiek veikta komercdarbība).
1.16. Objekta īpašnieks - zemes gabala vai nekustamā īpašuma īpašnieks (kopīpašnieki), tā
pilnvarota persona vai nomnieks ar apbūves tiesībām.
9. Precizēt saistošo noteikumu 12.punktu izsakot to šādā redakcijā:
“12. Projekta realizāciju, t.sk. būvdarbus, hidrauliskos izmēģinājumus, dezinfekciju,

ūdensvada tīklu skalošanu, ūdensvada pieslēgšanu, pievienošanu kanalizācijas tīkliem veic
licencēts būvuzņēmējs.”
10. Izteikt saistošo noteikumu 15.punktu šādā redakcijā:

15. Ja nav iespējas pieslēgt Objektu Pakalpojumu sniedzēja ūdensvada un kanalizācijas
tīkliem, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izsniegt tehniskos noteikumus Objekta pieslēgšanai
pie cita, jau esoša Abonenta atbildības robežās esošajiem tīkliem ar nosacījumiem:
15.1.ir rakstiska saskaņošana ar esošo Abonentu un zemes īpašnieku;
15.2. ja pieslēgšana nepasliktina pakalpojumu kvalitāti citiem Abonentiem.”
11. Izslēgt saistošo noteikumu 23.; 24.; 25.; 28.; punktus un 56.4. apakšpunktu.
12. Precizēt saistošo noteikumu 53.punktu izsakot to šādā redakcijā:

„53. Ielu ūdens brīvkrāni:
53.1. Ūdens brīvkrāni ir uzstādāmi tikai vietās, kur nav tehnisku iespēju veikt ūdensvada un
kanalizācijas
tīklu
izbūvi
un
nav
citu
ūdensapgādes
avotu.
53.2. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus, Pakalpojumu lietotājam jānoslēdz Līgums ar

Pakalpojumu sniedzēju, atbilstoši Pakalpojuma sniedzēja noteiktajiem tarifiem un normām.
53.3. Ūdens brīvkrāna tiek ierīkots, ja paredzamais lietotāju skaits nav mazāks par 3 (trim).
53.4. Ūdens brīvkrānu tuvumā ir aizliegts mazgāt veļu, automašīnas, traukus, mājdzīvniekus
utt., pievienot brīvkrāniem šļūtenes un caurules.”
13. Precizēt saistošo noteikumu 55.punktu izsakot to šādā redakcijā:

„55. Lietus notekūdeņu kanalizācija
55.1. Lietus notekūdeņu kanalizācijas tīkli un būves pieder pašvaldībai, to ekspluatāciju
lietus notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu, nodrošina Pakalpojumu sniedzējs.
55.2. Lietus notekūdeņu kanalizāciju pārzina un ekspluatē:
– maģistrālos un ielu cauruļvadus – Pakalpojumu sniedzējs;
– lietus notekūdeņu pieņemšanas ietaises, to savienojumu līnijas un izlaides kanalizācijā – to
īpašnieki (pārvaldnieki).
14. Precizēt saistošo noteikumu 64.punktu izsakot to šādā redakcijā:

„64. Krājrezervuāru izvešanas regulitāte ir atkarīga no krājrezervuāra tilpuma un ūdens
patēriņa, bet ne retāk kā divas reizi gadā ir jāveic tā apkope, tai skaitā pilnīga iztukšošana.”
15. Visā saistošo noteikumu tekstā lietot terminu „Abonents”, aizstājot ar to terminu „Klients”
16. Precizēt saistošo noteikumu 77.punktu izsakot to šādā redakcijā:

„77. Fiziskām un juridiskām personām pilnā apmērā jāatlīdzina Pakalpojumu sniedzēja
zaudējumi par bojātiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un būvēm, kā arī izdevumi
notekūdeņu attīrīšanas normāla tehnoloģiska procesa atjaunošanai pilsētas kanalizācijas
attīrīšanas iekārtās,
kā arī veikto analīžu izmaksas,
ja tie radušies,
Abonentam(Apakšabonentam) pārkāpjot šo noteikumu 67. un 68. punktos minētās prasības.”
17. Precizēt saistošo noteikumu punktu numerāciju.
18. . Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.
pantā noteiktajā kārtībā.
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