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APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2012.gada 1.marta lēmumu
(protokols Nr.5, 6.§.)
Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumi Nr.7
„Par aukstā un karstā ūdens skaitītāju uzstādīšanas, lietošanas un pārbaudes kārtību
Rēzeknes novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumiem
Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvokļa īpašuma lietošanu un Ministru kabineta 12.12.2006.
noteikumiem Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un
izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu”

1. Šie noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā uzstādāmi, lietojami un pārbaudāmi aukstā un
karstā ūdens skaitītāji (turpmāk tekstā - Ūdens skaitītāji) Rēzeknes novada pašvaldībā,
izņemot privātos artēziskos urbumus.
2. Ūdens skaitītāja īpašnieks ir fiziska vai juridiska persona, kas iegādājusies un izmanto
ūdens skaitītājus patērētā ūdens uzskaitei un norēķinu veikšanai ar Rēzeknes novada
pagasta pārvaldi vai Rēzeknes novada pašvaldības uzņēmumu (turpmāk tekstā „Pakalpojuma sniedzējs”).
3. Pašvaldības dzīvojamās mājas ievadā uzstādītā ūdens skaitītāja īpašnieks ir „Pakalpojuma
sniedzējs”.
4. Pašvaldības dzīvojamās mājas dzīvokļa ievados uzstādīto ūdens skaitītāju īpašnieks ir
dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks.
5. Privatizētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ievadā uzstādīta ūdens skaitītāja īpašnieks
ir mājas Pārvaldnieks, bet dzīvokļa ievados uzstādīto ūdens skaitītāju īpašnieki ir
dzīvokļu īpašnieki.
6. Privātīpašumā esošas individuālas dzīvojamās mājas, tajā skaitā kopīpašuma mājas,
ievadā uzstādītā ūdens skaitītāja īpašnieks ir mājas īpašnieks.
7. Pārējās ēkās un objektos ievadā uzstādītā ūdens skaitītāja īpašnieks ir ēkas vai objekta
īpašnieks.
8. Ūdens skaitītāju uzstādīšanu Rēzeknes novadā drīkst veikt Ministru kabineta noteiktā
kārtībā licencētas juridiskās personas un sertificētas fiziskās personas, kas ir tiesīgas veikt
iekšējo ūdensapgādes sistēmu būvmontāžas darbus vai Pakalpojuma sniedzēja darbinieki,
kuriem ir atbilstoša kompetence un pieredze, bet skaitītāju remontu drīkst veikt tikai
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktā kārtībā licencētas juridiskās personas un
sertificētas fiziskās personas.
9. Uzstādot ūdens skaitītājus, jāievēro šādi nosacījumi:
9.1. aukstā un karstā ūdens skaitītāju uzstādīšana jāsaskaņo ar „Pakalpojuma sniedzēju”.
Ūdens skaitītāja uzstādīšanu obligāti saskaņo ne vēlāk par 3 (trīs) darba dienām
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pirms darbu uzsākšanas tā juridiskā vai fiziskā persona, kas ir tiesīga veikt iekšējo
ūdensapgādes sistēmu būvmontāžas darbus;
9.2. uzstādīt un norēķinu veikšanai izmantot var tikai tos ūdens skaitītājus, kuri
sertificēti un pārbaudīti Latvijas Nacionālajā standartizācijas un metroloģijas
centrā, un kuriem izsniegts pārbaudes sertifikāts un kuri atbilst Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumu Nr.664 „Noteikumi par
metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem” prasībām;
9.3. skaitītājus dzīvoklī uzstāda vienlaicīgi uz visiem aukstā un karstā ūdens ievadiem,
dzīvojamai mājai un citiem objektiem - uz ūdensvada ievada (ja ievadi ir vairāki uz visiem ievadiem);
9.4. ūdens skaitītāja nominālajai caurplūdei jāatbilst objekta aprēķinātajam ūdens
patēriņam;
9.5. dzīvokļu ūdensvada ievados uzstāda ūdens skaitītājus, kuru nominālās caurplūdes
lielums nepārsniedz l,5 m3/h;
9.6. ūdens skaitītājus uzstāda viegli pieejamās sausās telpās ar apgaismojumu un
temperatūru ne zemāku par +2°C;
9.7. ūdensvada ievadā kā pirmo montē noslēgarmatūru, pēc tam sietveida mehānisko
filtru rupjās frakcijas atdalīšanai (pēc vēlēšanās), pēc tam ūdens skaitītāju, pēc tam
vienvirziena vārstu. Filtru smalkās frakcijas atdalīšanai, kā arī citas ūdens
attīrīšanas ierīces atļauts uzstādīt pēc ūdens skaitītāja. (Pielikums Nr. 1, ūdens
skaitītāju shēma);
9.8. pēc ūdens skaitītāja uzstādīšanas, „Pakalpojuma sniedzēja” pārstāvis ūdens
skaitītāja īpašnieka klātbūtnē noplombē ūdens skaitītāju un filtru, tā uzaicina
„Pakalpojuma sniedzēja” pārstāvi.
9.9. pēc aukstā un karstā ūdens skaitītāja un filtra noplombēšanas abonents informē
„Pakalpojuma sniedzēju”, lai tas veiktu skaitītāja reģistrāciju.
Ūdens skaitītāja lietotājs ir atbildīgs par ūdens skaitītāja saglabāšanu un pareizu lietošanu.
Ūdens skaitītājus jāpārbauda vienu reizi 4 (četros) gados saskaņā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par valsts
metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu.
Ūdens skaitītāja noņemšana un uzstādīšana, kas saistīta ar ūdens skaitītāja remontu vai
pārbaudi, jāsaskaņo ar „Pakalpojuma sniedzēju”. Par karstā ūdens skaitītāja noņemšanu
un uzstādīšanu, kas saistīta ar skaitītāja remontu un pārbaudi, īpašnieks informē
siltumapgādes uzņēmumu rakstiskā veidā, fiksējot rādījumus pirms un pēc uzstādīšanas
(pārbaudes vai remonta laikā).
Ūdens skaitītāju remontus veic Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs vai Ministru
kabineta noteiktā kārtībā licencētas juridiskās personas vai sertificētas fiziskās personas,
kas ir tiesīgas veikt iekšējo ūdensapgādes sistēmu būvmontāžas darbus. Pēc remonta
jāveic ūdens skaitītāju pārbaudes.
Ūdens skaitītāju pārbaudes pēc remonta un periodiskās pārbaudes veic Latvijas
Nacionālais metroloģijas centrs vai Latvijas Nacionālā metroloģijas centra noteiktā
kārtībā akreditēta laboratorija.
Ūdens skaitītāja uzstādīšanu, remontus un periodiskās pārbaudes apmaksā ūdens
skaitītāja īpašnieks.
Ja ūdens skaitītāja īpašnieks periodisko ūdens skaitītāja pārbaudi nav veicis noteiktajā
termiņā, šī skaitītāja rādījumi netiek ņemti vērā un maksājumi jāveic atbilstoši noteiktajai
kārtībai, kādā par patērēto ūdeni tiek maksāts saskaņā ar ūdens patēriņa normām.
Ūdens skaitītājiem, kas uzstādīti un reģistrēti pie „Pakalpojumu sniedzēja”, līdz šo
Noteikumu pieņemšanai, neattiecas šajos Noteikumos norādītā ūdens skaitītāja mezgla
shēma.
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Pielikums Nr. l
Aukstā un karstā ūdens skaitītāju uzstādīšanas shēma
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Noslēgarmatūra
Mehāniskais filtrs, rupjās frakcijas atdalīšanai
Ūdens skaitītājs
Vienvirziena vārsts
Filtrs, vai ūdens attīrīšana iekārta

Filtram pirms ūdens skaitītāja un ūdens skaitītājam jābūt noplombētiem

