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 ar Jēkabpils novada domes 18.03.2010.  

sēdes lēmumu (protokols Nr.3.,10.§) 

 

Jēkabpils novada pašvaldības 

Saistošie noteikumi Nr.4 
         

„Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

lietošanas un aizsardzības noteikumi Jēkabpils novada pašvaldības teritorijā” 
 

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta 1.punktu, 43.panta 1.daļas 11.pantu, 

LR „Vides aizsardzības likumu” un LR likumu „Par piesārņojumu”    

 

Lietoto terminu skaidrojums: 
Pakalpojumu sniedzējs – novada pagasta pārvalde, kura ūdensapgādes un/vai 
kanalizācijas nozarē sniedz sabiedriskos pakalpojumus. 
Ūdensapgādes, kanalizācijas, asenizācijas pakalpojumu lietotājs (turpmāk – 
Pakalpojumu lietotājs) – fiziska vai juridiska persona, kura no Pakalpojumu sniedzēja 
saņem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas un/vai asenizācijas pakalpojumus. 
Abonents – fiziska vai juridiska persona, kura saņem ūdensapgādes, kanalizācijas un 
asenizācijas pakalpojumus no Pakalpojumu sniedzēja, ir noslēgusi līgumu ar 
Pakalpojumu sniedzēju un veic norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar 
noslēgto līgumu.    
Subabonents – fiziska vai juridiska persona, kas ir noslēgusi līgumu ar Abonentu un 
saņem ūdeni un novada kanalizācijas notekūdeņus pa Pakalpojuma sniedzēja jau esoša 
Abonenta iekšējiem vai pagalma tīkliem, šķērsojot cita īpašnieka zemi. 
Dzīvojamā fonda abonents- fiziska persona, kura savu mājsaimniecības vajadzību 
nodrošināšanai viendzīvokļa dzīvojamā mājā vai dzīvoklī daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 
saņem dzeramo ūdeni un novadīt kanalizāciju pakalpojumu sniedzēja maģistrālajos 
tīklos. 
Tīkli – ūdensvadu tīkli, kanalizācijas un lietus ūdeņu kanalizācijas tīkli, drenāžas tīkli, kā 
arī ēkas un būves, kas nodrošina minēto tīklu ekspluatāciju. 
Maģistrālie tīkli –tīkli, kuriem ir pieslēgti vairāk kā viens Abonents. 
Notekūdeņi- ražošanas notekūdeņi, kas radušies uzņēmējdarbības un ražošanas vietās un 
nav klasificējami kā sadzīves vai lietus notekūdeņi; 
Sadzīves notekūdeņi- notekūdeņi, kas radušies publiskās un dzīvojamās ēkās un 
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas vietās dažādu fizioloģisko, higiēnas un sadzīves 
darbību dēļ;  
Lietus notekūdeņi- atmosfēras nokrišņu rezultātā radušies notekūdeņi, kas tiek novadīti 
pašvaldības kanalizācijas tīklā.  
Avārija – negaidīta bojājuma rašanās ūdensvada un kanalizācijas tīklā (caurulēs, 
veidgabalos utt.) tādu apstākļu rezultātā, kurus nevarēja paredzēt, ietekmēt, novērst. 
Brīvkrāns – sabiedriskā ūdens ņemšanas vieta. 
Objekts- nekustamais īpašums, kuram ir atsevišķs pieslēgums pašvaldības ūdensapgādes 
un/vai kanalizācijas tīkliem vai kurš var būt pieslēgts pie pašvaldības ūdensapgādes 
un/vai kanalizācijas tīkliem (privātā dzīvojamā māja, kopīpašumā esoša dzīvojamā māja, 



ēkas vai būves, kurās tiek veikta komercdarbība). 
Līgums (turpmāk - Līgums) - līgums „Par ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumiem”, kas noslēgts starp Pakalpojumu sniedzēju un Abonentu par 
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu un saskaņā ar kuru 
Pakalpojumu sniedzējs sniedz pakalpojumus konkrētam Abonentam, kas ir atbildīgs par 
saņemto pakalpojumu samaksu un Līguma nosacījumu izpildi. 
Atbildības robežu shēma – Pakalpojumu sniedzēja sastādīta atbildības robežu shēma, 
kurā norādītas robežas, kurās par ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem atbild katra puse 
saskaņā ar noslēgto Līgumu. 
Ūdens patēriņa norma –ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam ( litri diennaktī) 
atbilstoši šo noteikumu pielikumam. 
Verificēšana - darbību kopums, ko veicis Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
aģentūra (vai cita atzīta institūcija), lai konstatētu un apstiprinātu, ka valsts 
meteoroloģiskajai kontrolei pakļautie mērīšanas līdzekļi pilnīgi atbilst noteiktajām 
prasībām.  

 
I. Vispārīgie noteikumi 

 
1.1. Šie noteikumi nosaka savstarpējās attiecības starp Jēkabpils novada pašvaldības 
pagastu pārvaldēm, kā ūdensapgādes, kanalizācijas un asenizācijas pakalpojumu 
sniedzējiem un novada ūdensapgādes, kanalizācijas un asenizācijas pakalpojumu 
lietotājiem ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju aizsardzības jomā, un sniegto 
pakalpojumu uzskaites un norēķinu kārtību.  
1.2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kas ir Jēkabpils 
novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas un asenizācijas pakalpojumu lietotāji, un 
ūdensapgādes, kanalizācijas un asenizācijas pakalpojumu sniedzēji.  
1.3. Pakalpojumu sniedzēja valdījumā un apkalpes zonā (ja Abonenta līgumā par 
atbildības robežu nav noteikts savādāk) ir:  
1.3.1. maģistrālie tīkli; 
1.3.1.1. ielas ūdensvada tīkli un pievadi līdz zemes gabala robežai vai ēkas ārējai sienai, 
ja tā sakrīt ar zemes gabala robežu; 
1. 3.1.2. kvartāla un īszaru tīkli (tīkli, kuri pievienoti ielas ūdensvada tīkliem un kuriem 
pievienoti divi vai vairāki objekti), ja tie nodoti Pakalpojumu sniedzēja bilancē; 
1.3.1.3. ūdensvadi (50 mm un lielāks diametrs) starp dzīvojamām mājām; 
1.3.1.4. cauruļvadu armatūra; 
1.3.1.5. plāksnītes ar norādi par hidrantu, armatūras un aku atrašanās vietu; 
1.3.2. saimnieciskās kanalizācijas maģistrālie tīkli, 
1.3.2.1. ēku izvadi sākot ar pirmo kontrolaku, kas atrodas aiz zemes gabala robežas, kura 
paralēla ielas sarkanajai līnijai, 
1.3.2.2. notekūdeņu kvartāla tīkli (tīkli, kuri atrodas ārpus ielu sarkanajām līnijām gar ēku 
apbūvi) bez ēku izvadiem, ja tie nodoti Pakalpojumu sniedzēja bilancē, 
1.3.2.3. tīklu cauruļvadu armatūra un skatakas. 
1.4. Abonenta īpašumā un atbildības robežās esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli 
un būves tiek projektēti, būvēti, ekspluatēti un remontēti par Abonenta līdzekļiem.  
1.5. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus Pakalpojumu sniedzējs aprēķina 
pamatojoties uz Jēkabpils novada domes apstiprināto tarifu, saskaņā ar normatīvajos 



aktos noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam 
papildus tiek aprēķināta maksa par specifisku piesārņojumu, kuru rada 
komercdarbība/uzņēmējdarbība.  
 

II. Līgumu noslēgšanas kārtība 
 

2.1. Lai fiziska vai juridiska persona varētu saņemt objektā ūdensapgādes un/vai 
kanalizācijas pakalpojumus, ir jānoslēdz Līgums par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas 
pakalpojumu saņemšanu ar Pakalpojumu sniedzēju. Līdz Līgumu noslēgšanai aizliegts 
izmantot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. 
2.2. Lai noslēgtu Līgumu par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu, 
fiziska vai juridiska persona iesniedz Pakalpojumu sniedzējam noteikta parauga 
pieteikumu un Līguma noslēgšanai nepieciešamos dokumentus, kas minēti pieteikumā. 
2.3. Līgumu par pakalpojumu saņemšanu var noslēgt Objekta īpašnieks, tā pilnvarotā 
persona, nomnieks, kurš veic komercdarbību, dzīvokļa īpašnieks vai pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa īrnieks. 
2.4. Pakalpojumu sniedzējs pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas viena mēneša 
laikā sagatavo Līguma projektu. 
2.5. Pakalpojumu sniedzējs neslēdz līgumu ar Abonentu par ūdensapgādes un/vai 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu citos Abonenta objektos, ja nav izpildītas spēkā 
esošās saistības pret Pakalpojumu sniedzēju. 
 

III. Pakalpojumu uzskaite 

 
3.1. Patērētā ūdens daudzuma uzskaite: 
3.1.1. Pakalpojumu sniedzējs ūdens daudzumu, ko patērē Abonents, nosaka pēc Objekta 
ūdensapgādes ievadā uzliktā ūdens skaitītāja rādījumiem vai pēc Jēkabpils novada domes 
apstiprinātās ūdens patēriņa normas vienam cilvēkam diennaktī. Ūdens skaitītājam un 
kontrolskaitītājiem ir jābūt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras 
izsniegtam sertifikātam par tipa atbilstību un verificētam saskaņā ar spēkā esošo 
likumdošanu. 
3.1.2. Abonents sniedz ziņas par to, cik cilvēku izmanto Pakalpojumu sniedzēja 
pakalpojumus dzīvojamo telpu īres līgumā un dzīvojamās mājas kopīpašuma 
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumā vai saskaņā ar komunālo pakalpojumu 
sniegšanas līgumu.  
3.1.3. Ja ūdens skaitītājs nav uzstādīts, tad Abonents norēķinās pēc faktiskā izmantotāju 
skaita.  
3.1.4. Ja ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumi netiek izmantoti, Pakalpojumu 
sniedzējs veic ūdens atslēgšanu, noplombējot ūdens padevi. 
3.1.5. Ja Pakalpojumu sniedzējs un/vai Abonents pieprasa skaitītāja rādījumu pareizības 
pārbaudi tā ekspluatācijas laikā, Pakalpojumu sniedzējs nodrošina ūdens skaitītāja 
pārbaudi, saskaņā ar verificēšanas rezultātiem; 
3.1.5.1. Ja ūdens skaitītājs tiek atzīts par lietošanai nederīgu, Pakalpojumu sniedzējs veic 
patērētā ūdens daudzuma pārrēķinu par pēdējiem 3 (trīs) mēnešiem pēc Abonenta vidējā 
patēriņa iepriekšējos 6 (sešos) mēnešos, un Pakalpojumu sniedzējs sedz visus izdevumus, 
kas saistīti ar ūdens skaitītāja demontāžu, pārbaudi un montāžu; 



3.1.5.2. Ja ūdens skaitītājam tiek veikta ārpuskārtas pārbaude pēc Abonenta pieprasījuma 
un tas tiek atzīts par lietošanai derīgu, Abonents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar 
ūdens skaitītāja demontāžu, pārbaudi un montāžu. 
3.1.6. Abonenta pienākums ir uzlikt ūdens skaitītājus uz saviem vietējiem ūdens ieguves 
avotiem gadījumā, ja Abonenta notekūdeņi tiek novadīti pašvaldības kanalizācijas tīklā. 
Ūdens skaitītājam ir jābūt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras 
izsniegtam sertifikātam par tipa atbilstību un verificētam saskaņā ar spēkā esošo 
likumdošanu. Pakalpojumu sniedzējs noplombē vietējo ūdens ieguves skaitītāju un 
sastāda plombēšanas aktu. 
3.1.7. Lai veiktu ūdens skaitītāju rādījumu nolasījumu pareizības kontroli, Pakalpojumu 
sniedzējs ir tiesīgs uzlikt kontrolskaitītājus uz ūdensapgādes ievadiem Abonenta objektā, 
rakstiski par to paziņojot Abonentam.  
3.1.8.. Pakalpojumu sniedzējs notekūdeņu daudzumu, ko kanalizācijas tīklos novada 
Abonents, nosaka pēc patērētā ūdens daudzuma saskaņā ar ūdens skaitītāja rādījumiem 
attiecībā 1:1 vai notekūdeņu skaitītāja rādījumiem kanalizācijas izvadā. Ja skaitītājs nav 
uzstādīts, tad Abonents norēķinās pēc faktiski dzīvojošo vai izmantotāju skaita, saskaņā 
ar Abonenta sniegtajām ziņām. 
3.1.6. Abonentiem, kuriem ir savi vietējie ūdensapgādes urbumi un kuri notekūdeņus 
novada pašvaldības kanalizācijas tīklos, novadīto notekūdeņu daudzumu nosaka atbilstoši 
ūdensapgādes urbuma ūdens skaitītāja rādījumiem vai pēc notekūdeņu skaitītāja 
rādījumiem kanalizācijas izvadā vai ūdens patēriņa normām. 

 
IV. Ūdens patēriņa un notekūdeņu daudzuma aprēķināšana pārkāpumu gadījumos. 

 
4.1. Ja ir bijusi patvaļīga pieslēgšanās pašvaldības ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, 
patēriņš tiek aprēķināts saskaņā ar trīskāršu uzstādītā ūdens patēriņa skaitītāja nominālo 
caurplūdi 24 stundu darba režīmā; ja skaitītāja nav – atkarībā no ūdens ņemšanas vietu 
skaita un Latvijas būvnormatīvā noteiktajiem maksimālajiem normatīviem trīskāršā 
apmērā. Ja pieslēguma laiks nav precīzi nosakāms, tad pieņem, ka pakalpojumi bez 
atļaujas izmantoti vienu mēnesi. 
4.2. Ugunsdzēšanas hidrantus ir atļauts izmantot ūdens ņemšanai tikai ugunsgrēka 
gadījumos vai citu dabas stihiju likvidēšanā. Ja ūdens no ugunsdzēšanas hidranta tiek 
lietots citiem mērķiem, patērētā ūdens daudzumu aprēķina atkarībā no hidranta caurteces 
spējas un ūdens tecēšanas ātruma – 1.5m sekundē par visu hidranta izmantošanas laiku. 
Ja šis laiks nav precīzi nosakāms, tad pieņem, ka hidrants lietots vienu mēnesi. 
4.3. Ja 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 skaitītāja ūdens un 
kanalizāciju patēriņa skaitītāja nominālo caurplūdi 24 stundu darba režīmā. Ja šī 
pārkāpuma laiks nav precīzi nosakāms, tad pieņem, ka pārkāpums noticis vienu mēnesi 
iepriekš. 
 



V. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju aizsardzība. 
 
5.1. Pakalpojumu sniedzēja valdījumā un apkalpes zonā esošos ūdensvada un 
kanalizācijas tīklus, ūdensvada pievadus un kanalizācijas izvadus remontē Pakalpojumu 
sniedzējs. 
5.2. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs jebkurā diennakts laikā ar Pakalpojuma lietotāja 
klātbūtni brīvi piekļūt savā bilancē esošajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, kas 
atrodas citu personu īpašumā, un Pakalpojuma lietotāja īpašumā esošiem ūdensvadiem un 
ūdens skaitītājam, šo tīklu tehniskai apkalpošanai, remontam un avāriju likvidēšanai. 
5.3. Brīvkrāna lietošana paredzēta personām, kuras ir noslēgušas līgumu ar Pakalpojumu 
sniedzēju. Citos gadījumos ūdens patēriņš nedrīkst pārsniegt 5 litrus vienā ūdens 
ņemšanas reizē.  
5.4. Aizliegts: 
5.4.1. ūdensvada un kanalizācijas tīklu trasējumu robežās celt jebkādas ēkas, novietot 

materiālus un citas iekārtas; 
5.4.2. stādīt kokus un krūmus tuvāk par trīs metriem abpus ūdensvada un kanalizācijas 

cauruļvada;  
5.4.3. izvietot lopbarības, minerālmēslu, kūtsmēslu un ķīmisko vielu glabātavas;  
5.4.5. novietot malku un skaidas, ierīkot sausās tualetes, samazgu bedres, notekūdeņu 

filtrācijas iekārtas; 
5.4.6.jābūt iespējai brīvi piebraukt speciālai tehnikai un mehānismiem, lai varētu likvidēt 

avāriju un veikt profilaktiskos darbus; 
5.4.7. nepiederošām personām veikt jebkādus darbus ūdensvada un kanalizācijas tīklos; 
5.4.8. pārklāt ar ielas segumu skataku vākus, lietus notekūdeņu gūlijās, pazemes aizbīdņu 

vākus; 
5.4.9. lietus un notekūdeņu lietus rīdziņās (gūlijās) bērt  smiltis un atkritumus. 
5.5. Abonents ir pilnībā atbildīgs par savas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
tehnisko apkopi un darbību. Ja Abonents savām vajadzībām izmanto vietējos ūdens 
avotus (artēziskos urbumus), šiem ūdensvada tīkliem jābūt fiziski atvienotiem (ar gaisa 
spraugu) no ūdensvada tīkliem, pa kuriem tiek piegādāts pašvaldības ūdens. Abonentam 
jāseko ūdensvada un kanalizācijas iekšējo tīklu un armatūras tehniskajam stāvoklim, un 
jebkura noplūde nekavējoties jālikvidē par saviem līdzekļiem. 
5.6. Visām fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas būvēt jaunas un rekonstruēt 
esošās ūdens un kanalizācijas komunikācijas Jēkabpils novada pašvaldībā, no 
Pakalpojumu sniedzēja jāizņem ūdensapgādes pievadu un kanalizācijas izvadu izbūves 
tehniskie noteikumi. Pirms darbu veikšanas ar Pakalpojuma sniedzēju jāsaskaņo rakšanas 
atļauja.  
5.7. Abonentam – juridiskai un fiziskai personai:  
5.7.1.Novada kanalizācijas tīklā ir atļauts ievadīt notekūdeņus : 
1) kuri netraucē novada kanalizācijas tīkla un būvju ekspluatāciju; 
2) kuri nav bīstami Pakalpojumu sniedzēja  apkalpojošā  personāla veselībai; 
3) kuri var tikt attīrīti kopā ar sadzīves notekūdeņiem novada bioloģiskās attīrīšanas 
iekārtās, saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja ūdens lietošanas atļaujas prasībām; 
4) kuru temperatūra nepārsniedz 400 C (pēc Celsija skalas); 
5) kuru pH ir robežās 6,5 ÷ 8,0 ;   
6) kuros piesārņojošo vielu saturs nepārsniedz daudzumu, kas norādīts šo noteikumu 



pielikumā Nr.1. 
5.7.2 Novada kanalizācijas tīklā ir aizliegts ievadīt notekūdeņus, kas satur : 
1) degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras veicina uzliesmojošu 
maisījumu rašanos kanalizācijas tīklā; 
2) bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV); 
3) skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža 
oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos; 
4) radioaktīvas vielas; 
5) cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas, personīgās higiēnas 
priekšmetus un citas vielas, kas var veicināt tīklu aizsērēšanu; 
6) pārtikas un ražošanas atkritumus nesasmalcinātā veidā; 
7) koncentrētus šķīdumus , kas radušies skalojot cisternas, kublus un tml.; 
8) eļļas un taukus daudzumos, kas pārsniedz daudzumu, kas norādīts Noteikumu 
pielikumā;  
9) naftas produktus; 
10) vielas, kas var uzliesmot vai veidot sprāgstošu maisījumu. 
5.8. Pakalpojumu lietotājiem jāievēro šādas prasības: 
5.8.1.jāorganizē notekūdeņu nogulšņu droša glabāšana un to savlaicīga izvešana; 
5.8.2. jāatļauj Pakalpojumu sniedzēja pārstāvjiem jebkurā diennakts laikā iepazīties ar 

lietotāja kanalizācijas tīklu un būvju darbību, kā arī pārbaudīt  noteikumu prasību 
izpildi. 

5.8.3. juridiskām personām - jāiesniedz Pakalpojumu sniedzējam kanalizācijas 
pakalpojumu lietotāja ūdenssaimniecības pase vai ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
shēmas, kā arī visi nepieciešamie aprēķini un dati. 

5.9. Notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas) nosaka Pakalpojumu sniedzējs, 
pamatojoties uz kanalizācijas tīklu shēmu, saskaņojot ar kanalizācijas pakalpojumu 
lietotāju. 
5.10. Notekūdeņu paraugu ņemšana notiek tikai kanalizācijas pakalpojumu lietotāja 
pārstāvja klātbūtnē, un neatkarīga pārstāvja klātbūtne. Parauga trauks ir jānoplombē, 
jāsastāda akts. 
5.11. Notekūdeņu paraugu ņemšanas periodiskumu un kārtību nosaka Pakalpojumu 
sniedzējs saskaņā ar analīžu nepieciešamību un tehniskām iespējām. 
5.12. Pakalpojumu sniedzējs nosaka piesārņojošo vielu sarakstu notekūdeņu ķīmiskās 
analīzes veikšanai. 
5.13. Notekūdeņu ķīmiskās analīzes veic akreditēta Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu  
kontroles laboratorija. 
5.14. Pakalpojumu lietotājam ir tiesības ņemt paralēlo paraugu saskaņā ar notekūdeņu 
ņemšanas metodiku un veikt analīzes neatkarīgā akreditētā laboratorijā. 
5.15. Notekūdeņu analīžu rezultāti ir spēkā līdz nākamajai notekūdeņu pārbaudei, bet ne 
ilgāk par 3 mēnešiem. 
5.16. Pakalpojumu sniedzējs veic atkārtotu notekūdeņu pārbaudi, pamatojoties uz 
Pakalpojumu lietotāja iesniegumu, ja ir ievēroti sekojoši nosacījumi: 
5.16.1. likvidēti notekūdeņu virsnormatīvo piesārņojuma vielu novadīšanas iemesli; 
5.16.2. apmaksāta atkārtota analīzes veikšana; 
5.16.3. samaksāta papildus maksa par kanalizācijas piesārņošanu un veiktajiem avārijas 
darbiem. 



5.17. Aizliegts bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju kanalizācijas skataku lūkās 
liet notekūdeņus, iztukšot asenizācijas cisternas, izmest cietos atkritumus, novadīt 
atkušņa ūdeņus. 
5.18. Abonentam ir jāsagatavo iekšējie tīkli un armatūra, kā arī ūdens mērīšanas mezgli 
darbam ziemas apstākļos. 
5.19. Aizliegts atstāt atvērtus iekšējā ūdensvada tīkla krānus nolūkā novērst ūdensvada 
tīkla aizsalšanu. 
5.20. Abonentam piederošās ēkās ar pagraba telpām, kur ir ierīkotas sanitārās iekārtas 
(izlietnes, sēdpodi, trapi u.c.) un drenāžas sistēmas, aizliegts uzglabāt produktus un 
materiālās vērtības, kā arī jāierīko aizbīdņi uz kanalizācijas izvada. 
5.21. Ja Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis konstatē šo noteikumu pārkāpumus, 
Pakalpojumu lietotāja pārstāvja klātbūtnē tiek sastādīts akts, norādot trūkumu novēršanas 
laiku. Pakalpojumu lietotāja atteikšanās parakstīt aktu neatbrīvo viņu no atbildības un 
pienākuma novērst trūkumus. 
5.22. Abonentam 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, 
appludināšanu 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. Abonentam jāatļauj izvietot uz ēku sienām vai žogiem 
plāksnītes ar norādi par hidrantu, armatūras un skataku atrašanās vietu. 
5.23. Atklājot ūdensvada un kanalizācijas ielu tīklu un būvju bojājumus, Abonentam par 
to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam un iespēju robežās jāiezīmē bojātā vieta. 
5.24. 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 tehniskā uzraudzībā. 
5.25. 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 
tīrīšanas iekārtās, ja tie radušies Abonentam pārkāpjot šo noteikumu 5.4., 5.7., 5.8., 5.17. 
punktos minētās prasības. 

 

VI. Norēķinu kārtība par pakalpojumiem. 
 

6.1. Kārtību, kādā veicami maksājumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, 
nosaka  
Pakalpojumu sniedzēja un Abonenta Līgums. 
6.2. Ja ir izdarītas ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu izmaiņas, Abonents tarifu izmaiņu 
spēkā stāšanās dienā fiksē ūdens un notekūdeņu skaitītāju rādījumus un paziņo tos 
Pakalpojumu sniedzējam. Ja Abonents nepaziņo skaitītāju rādījumus, Pakalpojumu 
sniedzējs ir tiesīgs izrakstīt rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši jaunajam 
tarifam visā norēķina periodā.  



VII. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu samazināšana un pārtraukšana. 
 

7.1. Pakalpojumu sniedzējs var pārtraukt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus 
gadījumos, kas minēti Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos Nr.298 "Kārtība, 
kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana" un šajos saistošajos noteikumos, 
ievērojot tajos noteiktos termiņus un nepieciešamās darbības. 
7.2. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma uz laiku samazināt vai 
pārtraukt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus, ja ir pārtraukta 
elektroenerģijas piegāde Pakalpojuma sniedzēja sūkņu stacijām, ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu avārijas gadījumos, ja ir palielināta ūdens piegāde ugunsgrēka vietai, 
dabas katastrofas vai stihiskas nelaimes laikā. 
7.3. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt ūdensapgādes 
un /vai  
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu šādos gadījumos: 
7.3.1. notikusi patvaļīga pievienošanās ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem; 
7.3.2. nav noslēgts Līgums ar Pakalpojumu sniedzēju; 
7.3.3. pēc Līguma laušanas turpina lietot ūdensapgādes vai kanalizācijas pakalpojumus; 
7.3.4. Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā laika posmā nav novērsti bojājumi Abonenta 
atbildības zonā esošajos ūdensapgādes un /vai kanalizācijas tīklos, kuri atstāj ietekmi uz 
pašvaldības ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmu, vai nodara kaitējumu citiem 
īpašniekiem; 
7.3.5. sabojātas plombas, patvaļīgi atvērti /aizvērti aizbīdņi un apvedlīnijas; 
7.3.6. Abonents Līguma noteikumu pārkāpuma rezultātā var izraisīt vai izraisa avāriju 
kanalizācijas  sistēmā vai krasi pasliktina pilsētas attīrīšanas iekārtu darba efektivitāti. 
7.4. Abonentam vai subabonentam, kuram ūdens un kanalizācijas izlietojumu nosaka pēc 
normām samazina patērēto daudzumu, ja viena, vairākas vai visas dzīvojamā telpā 
dzīvojošas personas ir prombūtnē ilgāk par vienu nedēļu, maksa par ūdensapgādi un/vai 
kanalizāciju attiecīgajā laikposmā no viņām netiek ņemta tāda gadījumā, ja viņas uzrāda 
izīrētājam dokumentus, kas apstiprina viņu prombūtni (izziņa no ārstniecības iestādes, 
pasaknis no ceļazīmes uz sanatoriju vai pansionātu, izziņa par reģistrēšanos citā 
dzīvesvietā vai citi dokumenti). 
7.5. Pakalpojumu sniedzējs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un saskaņā ar šiem 
saistošajiem noteikumiem var pārtraukt pakalpojumu sniegšanu tiem Abonentiem, kuri 
nav samaksājuši par saņemtajiem pakalpojumiem vai nav izpildījuši citas saistības pret 
Pakalpojumu sniedzēju. 
7.6. Ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē šo saistošo noteikumu un Latvijas Būvnormatīvu 
pārkāpumus, fiziskas un juridiskas personas pārstāvja klātbūtnē savas kompetences 
ietvaros sastāda aktu, norādot pārkāpuma un trūkuma novēršanas termiņu. Fiziskas vai 
juridiskas personas pārstāvja atteikšanās parakstīt aktu neatbrīvo viņu no atbildības un 
pienākuma novērst trūkumus un segt zaudējumus. 
 

VIII. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu. 
 
8.1. Par šo noteikumu 5.4., 5.7., 5.8., 5.17. punktos minēto prasību pārkāpumiem 
personas var tikt sodītas ar naudas sodu līdz  50.00 LVL. 



8.2. Par noteikumu 5.21. punkta pārkāpumu persona var tikt sodīta ar brīdinājumu vai 
naudas sodu līdz 10.00 LVL. 
8.3. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus par noteikumu 
pārkāpumiem ir tiesīga pašvaldības atbildīgā amatpersona par Pakalpojumu sniegšanu. 

 
IX . Pārejas noteikumi. 

 
9.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2010.gada 1.maiju. 
 
 

   
Pielikums Nr.1. 

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 18 .03.2010.  

sēdes lēmumu (protokols Nr.3.,10.§) 

 
Pieļaujamie sadzīves notekūdeņus parametri 

(saskaņā ar MK noteikumiem Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju 

ūdenī") 
 

Viela Koncentrācija (mg/l) 

Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) 150-350 

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) 210-740 

Kopējās suspendētās vielas 120-450 

Kopējais fosfors 6-23 

Kopējais slāpeklis 20-80 

 


