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mērītāju uzstādīšanas un lietošanas kārtību 
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klientiem Rūjienas novadā” 

 

1. Noteikumu mērķis 

1.1. Šo noteikumu (turpmāk tekstā - Noteikumi) mērķis ir veicināt kārtību, kādā 
ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai 
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, to ekspluatācijas, 

lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta 
mezgla izbūvei, kā arī veicināt ūdens un kanalizācijas notekūdeņu precīzu uzskaiti. 

 

2. Noteikumos lietotie termini 

2.1. Komercuzskaites mēraparāta mezgls — ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja 
īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa (cauruļvadu, 
noslēgarmatūras un citu veidgabalu sistēma), kas paredzēta komercuzskaites 
mēraparāta uzstādīšanai un izbūvēta piederības robežā vai — normatīvajos aktos 
noteiktos gadījumos — ārpus piederības robežas. 

2.2. Piederības robeža — robeža starp ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, 
valdījumā vai turējumā esošajām centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmām un ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā (dzīvokļu īpašnieku 
kopīpašumā) vai valdījumā esošajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām. 

2.3. Komercuzskaites mēraparāts — ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā 
esošs ūdens daudzuma vai notekūdeņu daudzuma skaitītājs, kas uzstādīts 
komercuzskaites mēraparāta mezglā un tiek izmantots norēķinu veikšanai par 
sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. 

 

3. Kārtības nosacījumi 
3.1. Noteikumi attiecas uz esošajiem un potenciālajiem Lietotājiem, kuri tieši vai 

pastarpināti izmanto un/vai gatavojas izmantot (veic būvdarbus, projektēšanu) 
Pašvaldības                   SIA „RŪJIENAS SILTUMS” ūdensapgādes un/vai 
kanalizācijas pakalpojumus. 

3.2. Lai fiziska vai juridiska persona varētu pievienot savu objektu Pašvaldības                          
SIA „RŪJIENAS SILTUMS” ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem, un lai veiktu 
jebkurus ūdens un kanalizācijas sistēmas pārbūves darbus Objektā, tā īpašnieks vai 
pilnvarota persona iesniedz rakstisku iesniegumu pēc Pakalpojumu sniedzēja noteikta 
parauga formas (2.pielikums) un saņem Pakalpojuma sniedzēja izdotus pieslēgšanas 
tehniskos noteikumus (turpmāk tekstā - tehniskie noteikumi). 



2 

 

3.3. Komercuzskaites mēraparāta mezgla (turpmāk tekstā skaitītāja mezgls) projektēšanu un 
uzstādīšanu Objektā pasūta tā īpašnieks vai īrnieks, saskaņojot to ar Objekta īpašnieku 
vai pārvaldnieku. 

3.4. Lietotājiem skaitītāja mezgla un Komercuzskaites mēraparāta (turpmāk tekstā - 

skaitītājs) uzstādīšana vai pārbūves uz ūdensapgādes un/vai kanalizācijas notekūdeņu 
ievadiem Objektā saskaņojama ar Pakalpojuma sniedzēju. 

3.5. Pakalpojumu sniedzējs uzstāda tādus ūdens skaitītājus, kuri atbilst normatīvo aktu 
prasībām par mērīšanas līdzekļu pirmreizējo un atkārtoto verificēšanu, verificēšanas 
sertifikātiem un atzīmēm (22.08.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.664). 

3.6. Skaitītājus uzstāda atbilstoši ražotāja instrukcijai. Ja ražotāja instrukcijas nav, 
mērīšanas līdzekli uzstāda atbilstoši piemērojamiem standartiem vai Starptautiskās 
reglamentētās metroloģijas organizācijas dokumentiem, kas publicēti saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanu un ievietošanu 
tirgū. Personas, kuras uzstāda skaitītāju, ir atbildīgas par skaitītāja uzstādīšanas 
atbilstību ražotāja instrukcijai vai normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu 
atbilstības novērtēšanu un ieviešanu tirgū. 

3.7. Gadījumos, kad īpašumā nav iespējams ievērot šo 3.6. apakšpunktā noteiktās prasības 
ēku īpašnieki un pārvaldnieki nolasa skaitītāja rādījumus un piemēro tam precizitātes 
koeficientu 1,2, līdz brīdim, kamēr skaitītājs tiek uzstādīts atbilstoši noteiktajām 
prasībām. Nepilnību novēršanas termiņus nosaka pakalpojumu sniedzējs. 

3.8. Uzstādot jaunu vai verificējot esošo skaitītāju Pakalpojumu lietotājam jāievēro, lai tiktu 
ievērota atbilstošā komercuzskaites mēraparāts ražotāja vai 1.pielikuma noteiktā 
skaitītāju montāžas shēma, jebkura atkāpe rakstiski jāsaskaņo ar pakalpojumu 
sniedzēju. 

3.9. Objektā drīkst uzstādīt tikai vienu ievadskaitītāju. 

3.10.Aukstā ūdens skaitītāju uzstādīšanas nosacījumi: 
3.10.1. Skaitītāju diametrs jāizvēlas atbilstoši plānotajam ūdens un/vai kanalizācijas 

notekūdeņu patēriņam; 

3.10.2. Skaitītāji jāuzstāda uz pilnīgi horizontāliem cauruļvadu posmiem, ar skaitīšanas 
mehānismu uz augšu; 

3.10.3. Pirms skaitītāja jāiemontē taisns nelokāma materiāla cauruļvada posms, kura 
garums nav mazāks par trim cauruļvada diametriem, pēc skaitītāja viena 
diametra, trīs diametru attālumā līdz skaitītājam nedrīkst ievietot ventili. 

3.10.4. Pirms mērīšanas līdzekļa jāierīko noslēgarmatūra un rupjais ūdens filtrs.  
Jānodrošina iespēja noplombēt filtra nosēdumu izlaides skrūvi; 

3.10.5. pirms skaitītāja jāierīko vienvirziena vārsts, gadījumos, ja vārstu nav iespējams 
uzstādīt pirms skaitītāja, saskaņojot (rakstiski) ar pakalpojumu sniedzēju var 
uzstādīt pēc mērītāja; 

3.10.6. Skaitītāju jāuzstāda nepiederošām personām nepieejamās telpā, nodrošinot 
skaitītāja mezgla montāžu, demontāžu un apkopes iespējas, kā arī piekļūšanas 
iespējas skaitītāju rādījumu nolasīšanai. Telpas temperatūra, kur tiek uzstādīts 
ūdens patēriņa skaitītājs nedrīkst pazemināties zem 0°C. 

3.11.Komercuzskaites mēraparāta mezgls pakalpojuma lietotājam jāuztur tehniski labā 
stāvoklī, mezgls nedrīkst būt aprūsējis vai jebkādā veidā bojāts. 

3.12.Kanalizācijas skaitītāju uzstādīšanas nosacījumi ir atbilstoši ražotāja noteiktajām 
instrukcijām un tehniskajiem noteikumiem. 

3.13.Pēc montāžas darbu veikšanas skaitītāji jānodod ekspluatācijā, pieaicinot pakalpojuma 

sniedzēja (turpmāk – Piegādātājs) pārstāvi, kas pārbauda to uzstādīšanas atbilstību šiem 
Noteikumiem, un atbilstības gadījumā noplombē skaitītāju mezglu. Par mēraparāta 
noplombēšanu un nodošanu ekspluatācijā Piegādātājs noformē pieņemšanas – 

nodošanas aktu uzrādot skaitītāja rādījumus nodošanas brīdī, noplombēto vietu skaitu 



3 

 

un plombju numurus. Plombju noņemšana un uzlikšana notiek tikai Lietotāja un 
Piegādātāja atbildīgo pārstāvju klātbūtnē. 

3.14.Objekta īpašnieks vai pārvaldnieks ir atbildīgs par skaitītāja mezgla pareizu uzstādīšanu 
uz ievadiem ēkā, skaitītāju plombu saglabāšanu, kā arī par skaitītāja savlaicīgām 
pārbaudēm, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

3.15.Gadījumos,  kad konstatēti patēriņa skaitītāja vai plombu bojājumi, tiek veikts ūdens 
patēriņa pārrēķins saskaņā ar pastāvošajām ūdens patēriņa normām (Rūjienas novada 
domes 2018.gada 19.jūlija sēdes lēmums Nr. 11/2018 “Sabiedriskās ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rūjienas novadā” par laika periodu kopš 
brīža, kad pēdējo reizi atzīmēta mērītāja mezgla atbilstība šiem Noteikumiem. 

3.16.Lietotājam jānodrošina katra mēneša pēdējā dienā vai nākošā mēneša pirmajā datumā 
skaitītāja rādījumu nolasīšanu un paziņošanu Piegādātājam. 

3.17.Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt skaitītāju rādījumu kontroli uz ēku ievadiem, kā 
arī dzīvokļos un neapdzīvotās telpās, ja daudzdzīvokļu telpai nav īpašnieks, 
pārvaldnieks vai ja dzīvokļa īpašnieki lēmuši par tiešo norēķinu veikšanu par 
pakalpojumiem, bet ne biežāk kā vienu reizi mēnesī. 
 

4. Atbildības par Noteikumu neievērošanu 

4.1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Rūjienas 
vēstnesis’’ un Rūjienas novada mājaslapas informatīvajā vietnē www.rujiena.lv . 

4.2. Šie noteikumi jāievēro visiem Lietotājiem, kuri izmanto Pašvaldības SIA „RŪJIENAS 
SILTUMS” pakalpojumus. 

4.3. Atbildība iestājas, ja pārkāpumu, par kuru paredzēta atbildība saskaņā ar šiem 
noteikumiem, ir izdarījusi persona, kura lieto ūdeni vai novada kanalizāciju Pašvaldības 
SIA “RŪJIENAS SILTUMS” piederošajos vai apsaimniekošanā esošajos 
ūdensvada/kanalizācijas tīklos, neatkarīgi no tā, kurā administratīvā teritorijā persona 
dzīvo. 

4.4. Noteikumu neievērošanas gadījumos pārkāpuma aktu sastāda Pašvaldības                            
SIA “RŪJIENAS SILTUMS” valdes locekļa pilnvarotas un apstiprinātas amatpersonas, 
tām piešķirto pilnvaru ietvaros pienākumu pildīšanas laikā. 

4.5. Par šo Noteikumu neievērošanu personai, kura izdarījusi pārkāpumu, var piemērot 
sodu: 

4.5.1. Brīdinājumu; 

4.5.2. Administratīvo sodu, atbilstoši “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanas un lietošanas kārtībai Rūjienas novadā”; 

4.5.3. Ūdens un kanalizācijas pakalpojumam saskaņā ar 23.07.2001. MK noteikumiem 
Nr.298 „Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana”. 

4.6. Šie noteikumi ir pieejami Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” telpās                 
Skolas ielā 6, Rūjienā un interneta mājas lapā www.rujienassiltums.lv. 

 

 

 

 

http://www.rujienassiltums.lv/


Ūdens uzskaites mezgla montāžas shēma

Apzīmējumi:
1. Noslēgarmatūra
2. Ø (diametru) - pāreja
3. Rupjais filtrs

4. Vienvirziena vārsts
5. Starpgabals

6. Komercuzskaites mēraparāts
7. Starpgabals

8. Noslēgarmatūra
9. Attālinātās nolasīšanas modulis (atsevišķiem skaitītājiem)

1. pielikums   

Noteikumi „Par ūdens patēriņa un kanalizācijas notekūdeņu            mērītāju 
uzstādīšanas un lietošanas kārtību                                       Pašvaldības SIA 

„RŪJIENAS SILTUMS”                                                   klientiem Rūjienas 
novadā”

1. 2. 3. 4. 5. 
6. 

7. 8. 
skaitītājs 

9. 



(2.pielikums) 

Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” 

Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV424 

PVN Reģ.Nr. LV44103023807 

 

------------------------------------------------------------------ 

(vārds, uzvārds / uzņēmuma nosaukums) 
 

 ------------------------------------------------------------------  

(fiziskas personai- personas kods / juridiskai personai - reģ. Nr) 
 

 ----------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------- 

(adrese) (tālruņa numurs) (e-pasts)  

 

TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASĪJUMS 

 

Par objekta pievienošanu  
□ ūdensvada tīklam  
□ kanalizācijas tīklam 

Privātmājai / daudzdzīvokļu mājai/ sabiedriskajai ēkai (vajadzīgo pasvītrot) 

Objekta adrese _______________________________________________________________ 

Kadastra apzīmējums __________________________________________________________ 

Papildus informācija: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Pielikumā: 

□Zemes gabala robežu plāns (kopija); 

□Apstiprināta pilnvaras kopija, ja iesnieguma sastādītājs ir pilnvarota persona; 

□ Īpašas prasības _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar normatīvajiem aktiem, kas regulē ūdenssaimniecības 
pakalpojumu nodrošināšanu patērētājam, tai skaitā ar Rūjienas novada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem Nr.11/2018 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas 
noteikumi Rūjienas novadā”. 

Apliecinu, ka pirms savu personas datu sniegšanas, esmu informēts/-ta, ka tiesiskais pamats 

manu personas datu pieprasīšanai ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk tekstā – Regula) 

6. panta 1. punkta b) apakšpunkts : apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja viena no pusēm 
ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma 
noslēgšanas. 

Apliecinu, ka piekrītu personas datu, kas ietverti šajā Tehnisko noteikumu pieprasījumā, 
apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, ievērojot Regulā noteiktās prasības. Man ir izskaidrotas 
tiesības un kārtība – rakstveidā uz Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” juridisko adresi pieprasīt 
manu personas datu labošanu, papildināšanu, vai dzēšanu, mēneša laikā no pieprasījuma 
saņemšanas iestādē, ar nosacījumu, ka mans pieprasījums būs pamatots. 

 

________gada _______________                     ________________________________ 
                  (datums)                                                                       (paraksts, paraksta atšifrējums) 


	“RŪJIENAS SILTUMS”

