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APSTIPRINĀTI
Kandavas novada domes sēdē
2010.gada 29.jūlijā
(protokols Nr.7 1.§)
Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.18
„Grozījumi Kandavas novada domes 26.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.7 „Par
Kandavas novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju
un aizsardzību””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.pantu un 43.panta pirmās daļas 11. un
13.punktu

Izdarīt 2010.gada 26.aprīlī apstiprinātajos Kandavas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.7 „Par Kandavas novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju
būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā: „Par Kandavas novada ūdensvada un
kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju un aizsardzību”.
2. Izteikt noteikumu 1.1.punktu šādā redakcijā:
„1.1. Šie noteikumi nosaka ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas un
aizsardzības noteikumus Kandavas novadā”.
3. Svītrot noteikumu 1.4.10.apakšpunktu.
4. Svītrot noteikumu 2.nodaļu.
5. Izteikt noteikumu 4.nodaļu šādā redakcijā:
„4.Līgumu noslēgšanas kārtība
4.1. Līgums tiek noslēgts starp Pakalpojumu sniedzēju un Apsaimniekotāju vai
Lietotāju/Blakus lietotāju par ūdens un/vai kanalizācijas pakalpojumiem, to uzskaiti, norēķinu
kārtību, abu pušu pienākumiem un tiesībām:
4.1.1.jaunbūvētiem un rekonstruētiem objektiem Līgums jānoslēdz pirms
ūdens un/vai kanalizācijas tīklu ekspluatācijas uzsākšanas;
4.1.2.ja
esošajā
objektā
mainās
Apsaimniekotājs,
pakalpojumu
Lietotājs/Blakus lietotājs, jauns Līgums tiek slēgts pēc iepriekšējā Apsaimniekotāja,
pakalpojumu Lietotāja/Blakus lietotāja atteikuma saņemšanas un visu finansiālo saistību
izpildes;
4.1.3. ja esošajā objektā tiek veikta saimnieciskā darbība ir jābūt uzstādītam
ūdens patēriņa skaitītājam atbilstoši šo saistošo noteikumu 5.nodaļas prasībām.
4.2. Slēdzot jaunu Līgumu ar fiziskām vai juridiskām personām vai jaunu juridisku
personu, kuru dibinājusi vai pārvalda fiziska persona, kurai ir parādi iepriekšējā Līguma
ietvaros par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
neslēgt jaunu Līgumu līdz visu savstarpējo parādu dzēšanai un nesniegt pakalpojumu
atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam.”.
6. Svītrot noteikumu 6.1.2., 6.1.6., 6.1.7., 6.1.8., 6.3.4., 6.3.5., 6.3.7. un 6.3.8. apakšpunktus.
7. Izteikt noteikumu 7.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: „Patēriņa aprēķināšana noteikumu
pārkāpumu gadījumā”.
8. Aizstāt noteikumu 7.1.1.apakšpunktā apzīmējumu „m³” ar apzīmējumu „m/s”.
9. Papildināt noteikumus ar jaunu 7.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

„7.1.4.ja ir bijusi patvaļīga pieslēgšanās pilsētas ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkliem, ūdens patēriņš un novadīto notekūdeņu daudzums tiek aprēķināts
saskaņā ar ūdens skaitītāja nominālo caurplūdi 24 stundu darba režīmā, ja skaitītāja nav atkarībā no maksimālās caurteces spējas caur šo pievadu, pieņemot, ka ūdens tecēšanas
ātrums ir 3 m/s, tecēšanas ilgums - 24 stundas diennaktī, vai atkarībā no ūdens ņemšanas vietu
skaita un Latvijas būvnormatīvu noteiktajiem maksimālajiem normatīviem.”.
10. Svītrot noteikumu 9.nodaļu.
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