
 
Pielikums pie Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma 

Nr. 5. 
DZERĀMĀ ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS UN LIETOŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 
( 1 ) 1.Vispārīgie_noteikumi. 

Pakalpojumu lietotājs – dzīvokļu īpašnieku kopība. 
Pakalpojumu sniedzējs – PSIA ‘’Maltas DzKSU’’. 

1.1. Šie noteikumi nosaka savstarpējās attiecības starp Maltas pašvaldības ūdensapgādes un 
kanalizācijas Pakalpojumu sniedzējiem( pašvaldības SIA''Maltas dzīvokļu komunālās 
saimniecības uzņēmums'' un Maltas ūdensapgādes un kanalizācijas Pakalpojumu lietotājiem. 
1.2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kas ir Maltas un Lūznavas 
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas Pakalpojumu lietotāji, un ūdensapgādes un kanalizācijas 
Pakalpojumu sniedzējiem.  
1.3.Pakalpojumu sniedzēja pienākumi: 
1.3.1. dzeramā ūdens ieguve un sagatavošana atbilstoši Latvijas Republikas Ministru 
kabineta 29.04.2003. noteikumu Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības un 
kvalitātes   prasības monitoringa un kontroles kārtība” prasībām;  
1.3.2. dzeramā ūdens piegāde , nodrošinot ūdens spiedienu pilsētas ūdensvada tīklā ne 
mazāku par Latvijas būvnormatīvā paredzēto piecstāvu dzīvojamajai apbūvei, ja apbūve ir 
saskaņā ar pilsētas perspektīvo attīstības plānu;  
1.3.3.kanalizācijas notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām; 
1.3.4.kanalizācijas notekūdeņu attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpē atbilstoši LR 
Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju 
ūdenī” prasībām; 
1.3.5.ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu uzturēšana, apkalpošana un_rekonstrukcija; 
1.3.6.ūdens un kanalizācijas pakalpojumu realizācija klientiem. 
1.4.Pakalpojumu sniedzēja valdījumā un apkalpes zonā ir: 
1.4.1.maģistrālie ūdensvada tīkli un ielas ūdensvada tīkli;  
1.4.2 Pakalpojuma sniedzēja bilancē esošās ūdens ieguves akas, attīrīšanas iekārtas, 
spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi;  
1.4.3. ūdensvada pievadi līdz pirmā zemes gabala robežai vai ēkas ārējai sienai, ja tā sakrīt 
ar zemes gabala robežu un ja tur ir uzstādīta noslēgarmatūra un ir sastādīts ūdensvada 
robežu akts, kurš ir neatņemama līguma sastāvdaļa. Ievadam un noslēgarmatūrai jābūt 
izbūvētai saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem; 
1.4.4.ūdensvada kvartāla un īszaru tīkli (tīkli, kas pievienoti ielas ūdensvada tīkliem un kuriem 
pievienoti divi vai vairāki objekti), ja tie nodoti Pakalpojumu sniedzēja bilancē vai valdījumā;  
1.4.5.kanalizācijas maģistrālie un ielu tīkli;  
1.4.6. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, 
kuri ir Pakalpojuma sniedzēja bilancē,  
1.4.7. ēku kanalizācijas izvadi līdz kontrolakai pirms zemes gabala robežas;  
1.4.8.iekškvartāla kanalizācijas tīkli līdz kontrolakai, kurā pievienoti divi vai vairāki Klienti, ja 
iekškvartāla tīkli ir nodoti Pakalpojumu sniedzēja bilancē;  
1.4.9.punktos 1.4.1. – 1.4.9. minētajos tīklos esošās skatakas, cauruļvadu armatūra, hidranti 
un hidrantu plāksnītes;  
1.5. Pakalpojuma saņēmēja īpašumā vai valdījumā esošie ūdensvada un kanalizācijas tīkli un 
būves (tai skaitā ūdens patēriņa skaitītāju šahtās filtri un kanalizācijas kontrolakas) tiek 
izbūvētas, ekspluatētas un remontētas par Pakalpojuma saņēmēja līdzekļiem.  
1.6.Pakalpojumu sniedzēja bilancē netiek pieņemti.  
1.6.1.ēku ūdensvada un kanalizācijas iekšējie tīkli;  
1.6.2.objekti, kuri iebūvēti Pakalpojumu lietotāja būvē un kuri atdalīti atsevišķi vienai 
dzīvojamajai mājai;  
1.6.3. dzīvojamās mājās iebūvētās ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtas;  
1.6.4. ražotnēm piekrītošie kanalizācijas tīkli, attīrīšanas ietaises un pārsūknēšanas stacijas;  
1.6.5. pagaidu ūdensvada tīkli līdz to sakārtošanai atbilstoši Latvijas būvnormatīviem 222-99 
un 223-99; 
1.6.6. Pakalpojumu saņēmēja lietus ūdens novadīšanas sistēmas;  
1.6.7. un visi tie tīkli, kas nav minēti šo noteikumu punktā 1.4.  
1.7. Kārtību, kādā Pakalpojumu sniedzēja bilancē nododami agrāk izbūvēti ekspluatācijā 
esoši tīkli, izstrādā Maltas pašvaldība  vai tās deleģēta institūcija un apstiprina Rēzeknes 
novada pašvaldība;  
2. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pievienošana blakus esošā īpašuma ūdensvadam 
un kanalizācijai.  

2.1. Ja objektu nav iespējams tieši pievienot pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, 
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut pievienot objekta ūdens pievadu un kanalizācijas 
izvadu saskaņā ar šiem Noteikumiem jau esoša Pakalpojumu saņēmēja iekšējiem vai 
pagalma tīkliem aiz Pakalpojumu saņēmēja īpašumā vai valdījumā esošā ūdens patēriņa 
skaitītāja, kā arī šķērsojot cita īpašnieka zemi, ja:  
2.1.1. pievienošanās ir rakstiski un pie notāra saskaņota ar Klientu/Blakusklientu un zemes 
gabala īpašnieku;  
2.1.2.pievienošana nepasliktina ūdens piegādi citiem Klientiem;  
2.1.3.sastādīts un parakstīts tīklu apkalpošanas robežu akts;  
2.1.4. tas tiek ierakstīts kā apgrūtinājums zemes grāmatā. 
3.Ūdens patēriņa skaitītāji  
3.1. Pakalpojumu sniedzējam un Pakalpojuma lietotājam atkarībā no tā, kura valdījumā 
(īpašumā) vai apkalpošanā atrodas ūdens patēriņa skaitītāji, par saviem līdzekļiem vai par 
abonēšanas maksu ir jānodrošina šādu prasību izpilde:  
3.1.1. ja ūdens patēriņa skaitītājs ir Pakalpojumu saņēmēja īpašumā, tad pirms skaitītāja 
uzstādīšanas jāizņem no Pakalpojuma sniedzēja tehniskie noteikumi tā uzstādīšanai;  
3.1.2. ūdens patēriņa skaitītāju pārbaude (verifikācija) jāveic ik pēc 4 gadiem, ja ir uzstādīts 
filtrs pirms skaitītāja un ik pēc 2 gadiem, ja nav uzstādīts filtrs pirms skaitītāja.  
3.2.Pakalpojuma lietotājam jāievēro šādinoteikumi:  
3.2.1. jāuztur ūdens patēriņa skaitītāja atrašanās vietās (telpās, šahtā) tīrība un kārtība;  
3.2.2. pēc Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma jānodrošina pieeja ūdens patēriņa skaitītājam 
tā stāvokļa pārbaudei un rādījumu nolasīšanai;  
3.2.3. jāaizsargā ūdens patēriņa skaitītāja mezgls no aizsalšanas. 
3.3.Ja Pakalpojumu sniedzējam ir radušās šaubas par Pakalpojuma lietotāja īpašumā vai 
valdījumā esošā ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu pareizību, Pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs par saviem līdzekļiem veikt skaitītāja pārbaudi un nomaiņu. Ja pārbaudē ūdens 
patēriņa skaitītāja rādījumu kļūda nepārsniedz pieļaujamo, pārbaudes izdevumus sedz 
Pakalpojuma sniedzējs, bet, ja pārsniedz pieļaujamo normu t.i. skaitītājs ir nederīgs – ūdens 
patēriņa skaitītāja pārbaudes un nomaiņas izdevumus sedz Pakalpojuma lietotājs.  
3.4. Pakalpojumu saņēmēja,kam nav ūdensskaitītāja,ir atbildīgs par pareizu ziņu sniegšanu 
Maltas DZKSU par ūdenspatērētāju skaitu un sastāvu.Maltas DZKSU ir tiesības regulāri 
pārbaudīt abonenta patērētāju skaitu un sastāvu.ja nav iespējams precizēt patērētā ūdens 
uzskaiti, Maltas DZKSU ir tiesīgs uzlikt par pienākumuobligāti uzstādīt ūdensskaitītāju.  
3.5.Klienta patērētā ūdens daudzuma uzskaite:  
3.5.1. ūdens daudzumu, ko patērē  Pakalpojuma lietotājs, nosaka  pēc ūdens patēriņa 
skaitītāja rādījumiem,vai arī pēc esošajām ūdens patēriņa normām un Pakalpojuma lietotāja 
sniegtajām ziņām;  
3.5.2. ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus nolasa Pakalpojumu lietotājs un mēnešā pēdejā 
darba dienā paziņo tos Pakalpojumu sniedzējam; 
3.5.3. Ja Pakalpojuma lietotājs līgumā noteiktajā termiņā neinformē par ūdens patēriņa 
skaitītāja rādījumiem, ūdens patēriņu vienu mēnesi nosaka pēc vidējā patēriņa iepriekšējos 
trīs mēnešos. Nākamajā mēnesī patēriņu uzskaita pēc trīs mēnešu vidējā rādījuma, 
piemērojot koeficientu 2. 

( 2 )  

3.5.4.ja ūdens patēriņa skaitītājs bojājuma dēļ vai veicot verifikāciju tiek noņemts uz laiku, tas 
jāatjauno ne ilgāk kā mēneša laikā. Pirmo mēnesi patēriņš tiek aprēķināts pēc iepriekšējo trīs 
mēnešu vidējā rādījuma. Nākamajā mēnesī patēriņu uzskaita pēc trīs mēnešu vidējā 
rādījuma, iemērojot koeficientu 2;  
3.5.5.saņemto pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir iesīgs uzstādīt 
kontrolskaitītājus.  
3.5.6.Pakalpojumu saņēmējs, kam nav ūdensskaitītāja, ir atbildīgs par pareizu ziņu 
sniegšanu.  
3.6. Sadzīves un saimnieciskās kanalizācijas notekūdeņu uzskaite:  
3.6.1. Sadzīves un saimnieciskajā kanalizācijā ieplūstošo notekūdeņu daudzumu nosaka pēc 
ūdens daudzuma, ko Klients/Pakalpojuma lietotājs patērē no pilsētas ūdensvada, nolasot 
ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus vai arī pēc notekūdeņu uzskaites ierīcēm vai saskaņojot 
ar Pakalpojuma sniedzēju, notekūdeņu daudzumu nosaka pēc spēkā esošajām ūdens 
patēriņa normām Pakalpojuma lietotāja sniegtajām ziņām;  
3.6 2. Pakalpojuma lietotājiem, kuriem ir savi vietējie ūdens apgādes avoti (jāiesniedz tīklu 
tehniskā pase) un kuri sadzīves un saimnieciskos notekūdeņus novada pilsētas 
saimnieciskās kanalizācijas tīklos, notekūdeņu uzskaite tiek veikta atbilstoši ūdens ieguves 
vietā (artēziskais urbums, aka utt.) uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem vai uz ēku 
un būvju kanalizācijas izvada uzstādīto uzskaites ierīču rādījumiem;  
3.6.3. gadījumos, kad dzeramais ūdens tiek iekļauts ražojamās produkcijas sastāvā, vai tiek 
izmantots ražošanas procesā vai tiek izmantots saimnieciskām vajadzībām un netiek novadīts 
pilsētas saimnieciskajā kanalizācijā, saimniecisko notekūdeņu uzskaiti veic atbilstoši ūdens 
vai notekūdeņu uzskaites ierīcēm, kuras uzstādītas saskaņā ar izdotajiem tehniskajiem 
noteikumiem, un pamatojoties uz Pakalpojuma lietotāja sniegtiem aprēķiniem, kuros 
saimniecisko notekūdeņu daudzums tiek pamatots saskaņā ar tehnoloģisko procesu 
proporcionāli pret patērēto dzeramo ūdeni. Aprēķini tiek kopīgi izskatīti un savstarpēji 
saskaņoti; 
3.6.4. Pakalpojuma lietotāja kopējā novadīto sadzīves un saimniecisko notekūdeņu 
daudzumā tiek ietverts tas atmosfēras nokrišņu daudzums, kurš nonāk pagasta saimniecisko 
notekūdeņu kanalizācijas tīklā no Klienta/Pakalpojuma lietotāja teritorijas. Tā apjomu 
(kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu ceļā pēc Valsts meteoroloģiskā dienesta datiem saskaņā_ 
ar LBN -223-99.  
3.7. Norēķinu kārtība par ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumiem:  
3.7.1. maksu par patērēto ūdeni, kanalizācijas pakalpojumu, nosaka saskaņā ar Sabiedrisko 
pakalpojumu regulatora vai Rēzeknes novada pašvaldības noteiktajiem ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu tarifiem; 
3.7.2. pretenzijas par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Pakalpojuma lietotājam 
jāiesniedz rakstiskā veidā mēneša laikā. Iesniegtā pretenzija neatbrīvo no rēķina samaksas 
pilnā apmērā līgumā noteiktajā laikā. Pamatotas pretenzijas gadījumā Pakalpojumu sniedzējs 
veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu;  
3.7.3. ja līgums tiek lauzts pēc vienas vai otras puses iniciatīvas, Klientam/pakalpojuma 
lietotājam jāveic pilnīgs norēķins par izmantotajiem ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumiem.  
3.8.Patēriņa aprēķināšana noteikumu pārkāpumu gadījumā:  
3.8.1. ja ūdens bez atļaujas tiek lietots no ugunsdzēšanas hidranta, patērētā ūdens 
daudzumu aprēķina atkarībā no hidranta caurteces spējas un ūdens tecēšanas ātruma – 1,5 
m sekundē par visu hidranta izmantošanas laiku. Ja šis laiks nav precīzi nosakāms, tad 
pieņem, ka hidrants bez atļaujas lietots vienu mēnesi;  
3.8.2. ja ir patvaļīgi mainīta ūdens patēriņa skaitītāja pievienošanas shēma, noņemtas vai 
bojātas plombas, veikta mehāniska iedarbība uz ūdens patēriņa skaitītāju, samazinot tā 
rādījumus, patēriņš tiek aprēķināts saskaņā ar trīskāršu uzstādītā ūdens patēriņa skaitītāja 
nominālo caurplūdi 24 stundu darba režīmā. Ja šī pārkāpuma laiks nav precīzi nosakāms, tad 
pieņem, ka pārkāpums noticis vienu mēnesi iepriekš.  
3.8.3. Ja skaitītājs nav verificēts (pārbaudīts) saskaņā ar 22.06.2006 gada likumu Par 
mērījumu vienotību, ūdens patēriņu 1 mēnesi nosaka pēc 3 mēnešu vidējā patēriņa, 
nākamajā mēnesī patēriņu uzskaita pēc 3 mēnešu vidējā patēriņa , piemērojot koeficientu_2.  
4. Prasības saimnieciskajiem notekūdeņiem, kas tiek ievadīti pilsētas kanalizācijas.  
4.1 Saimnieciskās kanalizācijas tīklā ir aizliegts ievadīt notekūdeņus, kas satur:  
4.1.1. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras veicina uzliesmojošu 
maisījumu rašanos kanalizācijas tīklā;  
4.1.2. bioloģiski nedegradējamas sintētiskas virsmas aktīvas vielas (SVAV);  
4.1.3. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža 
oglekļa oksīda, zilskābes u.c.) izdalīšanos;  
4.1.4.radioaktīvas vielas;  
4.1.5.cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas un citas vielas, kas var 
veicināt tīklu aizsērēšanu;  
4.1.6. pārtikas un ražošanas atkritumus nesasmalcinātā veidā;  
4.1.7. koncentrētus šķīdumus, kas radušies skalojot cisternas, kublus un tml.  
5. Ūdens piegādes pārtraukšana un kanalizācijas atvienošana.  
5.1. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uz laiku samazināt vai pārtraukt ūdens piegādi un 
pārtraukt notekūdeņu novadīšanu atsevišķiem Pakalpojumu saņēmējiem vai rajoniem bez 
iepriekšēja brīdinājuma: 
5.1.1. ja pārtraukta elektroenerģijas piegāde sūkņu stacijām; 
5.1.2.ja ir palielināta ūdens piegāde ugunsgrēka vietai;  
5.1.3.dabas katastrofas laikā;  
5.1.4. ūdensvada vai kanalizācijas tīkla avārijas laikā un citos pamatotos gadījumos.  
5.2. Pakalpojumu sniedzējam jādara viss iespējamais, lai ūdens piegādes piespiedu 
pārtraukums būtu iespējami īss. 
5.3. Ja Pakalpojumu saņēmējs nenovērš savā īpašumā vai valdījumā esošo ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu bojājumus, kas ietekmē ūdensapgādi pārējiem Pakalpojumu saņēmējs vai 
nodara kaitējumu citam īpašumam, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojumu 
sniegšanu, brīdinot vienu diennakti iepriekš.  
5.4. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par pārtraukumiem ūdens piegādē un notekūdeņu 
novadīšanā, ja Pakalpojumu saņēmējs īpašumā vai valdījumā esošie ūdensvada un 
kanalizācijas tīkli ir bojāti.  
5.5. Par nepieciešamību pārtraukt ūdens piegādi plānotā remonta laikā Pakalpojumu 
sniedzējs paziņo 2 dienas iepriekš.  
5.6. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt ūdensapgādes un notekūdeņu 
novadīšanas pakalpojumu sniegšanu, ja Pakalpojumu lietotājs nenoslēdz līgumu ar 
Pakalpojumu sniedzēju. Samaksa par patērēto ūdeni kā 3.7.1. punktā.  
5.7. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, Klientu iepriekš brīdinot, un Klients ir tiesīgs 

Pakalpojuma lietotāju iepriekš brīdinot, pārtraukt ūdens piegādi un notekūdeņu novadīšanu 
gadījumos, kas minēti Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.07.2001. noteikumos Nr.298 
“Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana”, ievērojot tajos noteiktos 
termiņus un nepieciešamās darbības, ja:  

 



 

 
( 3 )  
5.7.1. laikus nav samaksāts par izmantotajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem 

(ja par dzīvojamās telpās saņemtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem nav 
samaksājusi fiziska persona, Pakalpojumu sniedzējs var samazināt vai pārtraukt ūdens 
piegādi, nodrošinot Pakalpojumu lietotājam alternatīvu ūdens ņemšanas iespēju – 25 l 
diennaktī uz vienu personu, norādot saņemšanas vietu un laiku ; par to sastādāms attiecīgs 
akts);  
5.7.2. Pakalpojuma lietotājs ar savu darbību vai bezdarbību traucē vai kavē Pakalpojumu 
sniedzēja darbiniekam piekļūt pie ūdensvada vai kanalizācijas ierīcēm, kā arī kontrolierīcēm;  
5.7.3. Pakalpojuma lietotājs nesniedz ūdens patēriņa uzskaitei nepieciešamās ziņas;  
5.7.4. Pakalpojuma lietotājs ir bojājis vai patvaļīgi regulējis ūdens patēriņa skaitītājus;  
5.7.5. Pakalpojuma lietotājs neievēro noteikto ūdens lietošanas un notekūdeņu novadīšanas 
režīmu;  
5.7.6. Pakalpojuma lietotājs patvaļīgi pievienojis jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, 
kā arī ierīkojis nesaskaņotu pieslēgumu, kas neatbilst hidrauliskajiem un citiem tehniskajiem 
parametriem.  
5.7.7. ja Pakalpojuma lietotājs nav ievērojis šo noteikumu 4.1.punkta prasības. 
6. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācija un aizsardzība.  

6.1. Pakalpojumu sniedzēja valdījumā un apkalpes zonā esošos ūdensvada un kanalizācijas 
tīklus, ūdensvada pievadus un kanalizācijas ievadus (saskaņā ar noteikumu 1.4.punktu) 
ekspluatē un remontē Pakalpojumu sniedzējs.  
6.2. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā diennakts laikā brīvi piekļūt savā bilancē 
esošajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, kas atrodas zemes gabalu īpašnieku, 
uzņēmumu un organizāciju teritorijā, šo tīklu tehniskajai apkalpošanai, remontam, avāriju 
likvidēšanai un apsekošanai.  
6.3. Vietas, kur atrodas ūdensvada un kanalizācijas tīkli, nedrīkst būt pieblīvētas ar dažādiem 
materiāliem, iekārtām vai uzceltām būvēm. Aizliegts stādīt kokus tuvāk par pieciem metriem 
abpus ūdensvada un kanalizācijas cauruļvada. Jābūt iespējai brīvi piebraukt speciālajai 
tehnikai un mehānismiem, lai varētu likvidēt avāriju un veikt profilaktiskos darbus.  
6.4.Aizliegts:  
6.4.1. novietot uz ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, noslēgarmatūras, skatakām un 
hidrantiem materiālus un citus priekšmetus ( tai skaitā arī automašīnas autostāvvietās uz 
hidrantu akām);  
6.4.2.celt_jebkādas būves virs ūdensvada un kanalizācijas tīkliem;  
6.4.3. nepiederošām personām veikt jebkādus darbus ūdensvada un kanalizācijas tīklos;  
6.4.4.bojāt hidrantu un citas informatīvās plāksnītes. 
6.5. Aizliegts bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju kanalizācijas skataku lūkās izliet 

notekūdeņus, iztukšot asenizācijas cisternas, izmest cietos atkritumus, novadīt atkušņa 
ūdeņus. 
6.6. Pakalpojuma lietotāja ienākumi, kas tiks realizēti ar Pārvaldnieka starpniecību ir sagatavo 
iekšējos tīklus un armatūru, kā arī ūdens mērīšanas mezglu darbam ziemas apstākļos. 
6.7. Uzturēt kopībai piederošos tīklus un armatūru, regulāri veikt to apkopi. 
 

 

( 4 )   
7.Pakalpojuma lietotāja pienākumi. 
7.1. Pakalpojumu lietotājam jāuzrauga ūdensvada pievada aizbīdņi un aizbīdņa kapes, savas 
teritorijas robežās esošas 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 jāatļauj izvietot uz ēku sienām vai žogiem 
plāksnītes ar norādi par hidrantu, armatūras un skataku atrašanās vietu.  
7.2. Ja Pakalpojuma lietotāja zemes gabala robežās atrodas Pakalpojuma sniedzēja tīkli, tad 

Pakalpojuma lietotājam nekavējoties jāziņo par avārijām vai kādiem bojājumiem uz šiem 
tīkliem Pakalpojuma sniedzējam. 
7.3. Atklājot ūdensvada un kanalizācijas ielu tīklu un būvju bojājumus, Klientam par to 
nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam un iespēju robežās jāiezīmē bojātā vieta.  
7.4. Fiziskām un juridiskām personām, kas sabojājušas ūdensvada un kanalizācijas tīklus un 
būves, nekavējoties jāziņo par to Pakalpojumu sniedzējam, bojājumus jānovērš pašu spēkiem 
un par saviem līdzekļiem Pakalpojumu sniedzēja tehniskajā uzraudzībā.  
7.5. Fiziskām un juridiskām personām pilnā apmērā jāatlīdzina Pakalpojumu sniedzēja 
zaudējumi par bojātajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un būvēm, kā arī izdevumi 
notekūdeņu attīrīšanas normāla tehnoloģiska procesa atjaunošanai pilsētas kanalizācijas 
attīrīšanas iekārtās, ja tie radušies, Klientam pārkāpjot šo noteikumu 4.1.punktā minētās 
prasības. Vainīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai jāsamaksā valsts uzraudzības iestāžu 
uzliktais naudas sods par ūdenstilpēm un zivsaimniecībai nodarītajiem zaudējumiem, kuri 
radušies, kaitīgajām vielām no pilsētas kanalizācijas sistēmām ieplūstot ūdenstilpēs.  
7.6. Pakalpojumu sniedzēja un Pakalpojumu lietotāja attiecības, kas nav noteiktas šajos 
noteikumos, regulē Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
 

 

 

 

 

 
Pārvaldnieks: ____________________________ 
 

Dzīvokļu īpašnieku saraksts ar personiskajiem parakstiem pievienots 
līgumam uz atsevišķas lapas un ir līguma neatņemama sastāvdaļa 

 

 


