Saistošie noteikumi nr.8
Apstiprināti ar Baldones pilsētas
ar lauku teritoriju domes
2001.gada 6.marta sēdes
lēmumu Nr.59 (prot.Nr.5)
Grozījumi:
• ar Baldones novada domes 2009.gada 8.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.11 (prot.Nr.8, 5.§)
Baldones novada noteikumi ūdensskaitītāju uzstādīšanai un izmantošanai
individuālās dzīvojamās mājās, dzīvokļos un juridisko personu objektos
Izdoti pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21. un 43.pantu
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. Baldones novada noteikumi ūdensmērītāju uzstādīšanai un izmantošanai
individuālās dzīvojamās mājās, dzīvokļos un juridisko personu objektos (turpmāk
tekstā – noteikumi) sastādīti, lai precīzi reglamentētu ūdensskaitītāju uzstādīšanas un
izmantošanas kārtību.
( Grozīts ar 08.04.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.11)
1.2. Abonentiem, kuru dzīvojamās platībās nav uzstādīti ūdensskaitītāji, maksājumi
jāveic pēc faktiski dzīvojošo (nevis pierakstīto) iedzīvotāju skaita, kuru nosaka pēc
abonenta sniegtās informācijas un periodiski precizē pēc reālās situācijas.
1.3. Juridisko personu objektus var pieslēgt pašvaldības ūdensapgādes un (vai)
kanalizācijas sistēmām tikai pēc ūdensskaitītāju uzstādīšanas objektā.
1.4. Šie noteikumi attiecināti uz karstā un aukstā ūdens ūdensskaitītāju uzstādīšanu
dzīvokļos, privātmājās un juridisko personu objektos, kuri pieslēgti pašvaldības
centralizētās ūdensapgādes un (vai) kanalizācijas sistēmām.
1.5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Baldones
pašvaldības teritorijā.
1.6. Pašvaldības ūdensvada un kanalizācijas saimniecību un arī ūdensskaitītāju
uzstādīšanu Baldonē organizē vai saskaņo Baldones novada pašvaldības uzņēmums
“BŪKS” (turpmāk tekstā – uzņēmums).
( Grozīts ar 08.04.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.11)
1.7. Šie noteikumi darbojas reizē ar saistošiem noteikumiem “Baldones novada
pašvaldības centralizētā ūdensvada un kanalizācijas sistēmu lietošanas noteikumi”.
( Grozīts ar 08.04.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.11)
1.8. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums skat. “Baldones novada pašvaldības
centralizētā
ūdensvada un kanalizācijas sistēmu lietošanas noteikumos”.
( Grozīts ar 08.04.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.11)
2. ŪDENSSKAITĪTĀJU UZSTĀDĪŠANA
2.1. Fiziskām vai juridiskām personām, kuras vēlas uzstādīt ūdensskaitītāju jau esošā
pieslēgumā, ir jāiesniedz iesniegums uzņēmumā.
2.2. Katrā jaunizveidotā ūdensapgādes pieslēgumā abonenta pienākums ir uzstādīt
Latvijas Nacionālā standartizācijas un metroloģijas centra izdotajiem noteikumiem

atbilstošu, pārbaudītu un noplombētu ūdensskaitītāju par saviem līdzekļiem un
saskaņā ar Latvijas Būvnormatīvu prasībām.
2.3. Ūdensskaitītājus ir tiesīgi uzstādīt uzņēmumi, firmas, kurām ir licence šādu darbu
veikšanai vai fiziskas attiecīgi sertificētas personas, kuras noslēgušas atbilstošu
līgumu darbu veikšanai.
2.4. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atļauts uzstādīt un veikt norēķinus par saņemtiem
pakalpojumiem pēc ūdensskaitītājiem, kuri atbilst “B” vai augstākai precizitātes klasei
un ir sertificēti Latvijas Nacionālajā standartizācijas centrā.
2.5. Uzstādītiem “A” precizitātes klases skaitītājiem uzņēmums ir tiesīgs konkrētās
situācijās nepieciešamības gadījumā piemērot korekcijas koeficientu, kuru nosaka
skaitītāja rādījumus salīdzinot ar kontrolskaitītāja rādījumu.
2.6. Uzstādot ūdensskaitītāju jāievēro sekojošas prasības
2.6.1. abonents par ūdensskaitītāja uzstādīšanu rakstiski informē p/u “BŪKS”,
2.6.2. pirms skaitītāja uzstādīšanas ar p/u “BŪKS” jasaskaņo tā diametru, tipu un
uzstādīšanas vietu.
2.6.3. ūdensskaitītājs jāuzstāda tādā vietā, kur tas bez pūlēm pieejams mērījumu
nolasīšanai un pēc iespējas tuvāk piegādes robežai.
2.6.4. katrā pusē ūdensskaitītājam jābūt taisniem cauruļu posmiem (5x caurules
diametrs pirms un 3x caurules diametrs pēc skaitītāja.
2.6.5. skaitītāja blīvēm jābūt oriģinālām, rūpnieciska ražojuma un komplektā ar
mērītāju.
2.6.6. uz ūdensvada ievada pirmais jāuzstāda lodveida ventīlis (esošie vecie čuguna
ventīļi jānomaina), tad filtrs un pēc tam ūdensskaitītājs.
2.6.7. ūdensskaitītāja abiem uzgriežņiem jābūt noplombētiem. Ja ir uzstādīts filtrs, arī
tam jābūt noplombētam.
3. ŪDENSSKAITĪTĀJU PIEŅEMŠANA, EKSPLUATĀCIJA UN PĀRBAUDE.
3.1. Uzstādītos ūdensskaitītājus pieņem ekspluatācijā un saskaņā ar šo noteikumu
prasībām noplombē p/u “BŪKS” pilnvarota persona, sastādot noteiktas formas
dokumentu “Akts karstā un aukstā ūdens skaitītāju mezglu pieņemšanai
ekspluatācijā” divos eksemplāros – pa vienam eksemplāram katrai pusei.
3.2. Pēc uzstādīšanas ir jānoplombē ūdensskaitītāja abi uzgriežņi un filtrs. To veic
ievērojot sekojošas prasības:
3.2.1. jāpārbauda stāvokli, kādā ir uzstādīts ūdensskaitītājs,
3.2.2. atverot krānu jāpārbauda vai skaitītājs darbojas, veicot kontrolmērījumu
noteikta tilpuma mērtraukā.
3.2.3. sastāda noteikta parauga aktu karstā un aukstā ūdens skaitītāju mezglu
pieņemšanai eskpluatācijā un tajā pieraksta skaitītāja rādījumus.
3.2.4. jāpārbauda, vai netiek mākslīgi bremzēta skaitītāja darbība.
3.3. Nepieciešamības gadījumā jāveic pirms skaitītāja esošo filtru tīrīšana. To pēc
abonenta pieteikuma ir tiesīgs veikt uzņēmuma darbinieks, kurš pēc filtra iztīrīšanas
to atkal noplombē.
Filtru tīrīšana ir bezmaksas pakalpojums un p/u “BŪKS” to veic maksimāli 24 stundu
laikā pēc pieteikuma saņemšanas.
3.4. Ūdensskaitītāju verifikācijas (pārbaudes) periodiskums skaitītājiem noteikts
sekojošs:
3.4.1. bez mehāniskā filtra pirms skaitītāja – 2 gadi
3.4.2. ar mehānisko filtru pirms skaitītāja – 4 gadi.
3.5. Atkārtotās pārbaudes veicamas par abonenta līdzekļiem.
3.6. Abonents ir atbildīgs par ūdensskaitītāju atkārtotas pārbaudes veikšanu noteiktā

laikā, kā arī par tā saglabāšanu un pareizu ekspluatāciju. Ja atkārtotā pārbaude netika
veikta nosacītajā laikā,
norēķinus par patērēto ūdeni pēc paredzētās pārbaudes termiņa izbeigšanās abonents
izdara atbilstoši ūdenspatēriņa normām uz vienu cilvēku diennaktī. Gadījumā, ja ir
kopējais ūdensskaitītājs mājai – pēc tā rādījuma proporcionāli mājas iedzīvotāju
skaitam.
3.7. Pēc abonenta – fiziskas personas vēlēšanās un pieteikuma p/u “BŪKS” ir
pienākums veikt ūdensskaitītāja pārbaudes darbu kompleksa izpildi, pamatojoties uz
domē apstiprinātu izcenojumu.
3.8. Gadījumā, ja abonents savlaicīgi ir iesniedzis pieteikumu p/u “BŪKS” par
ūdensskaitītāja pārbaudi, maksājumi līdz pārbaudes darbu kompleksa veikšanai tiek
kārtoti atbilstoši skaitītāja faktiskiem rādījumiem.
4. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU NEIEVĒROŠANU
4.1. Abonents ir atbildīgs par ūdensskaitītāju uzstādīšanas procedūras ievērošanu, par
sekošanu
ūdensskaitītāju tehniskajam stāvoklim, par ūdensskaitītāju ekspluatāciju atbilstoši
skaitītāja lietošanas instrukcijai un šiem noteikumiem.
4.2. Sods par noteikumu pārkāpumiem iestājas atbilstoši Baldones novada
saistošajiem noteikumiem Nr. 10 „Baldones novada administratīvās atbildības
noteikumi”, apstiprinātiem ar 2009.gada 8.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.8, 4.§).
Domes priekšsēdētāja K.Putniņa

