Normatīvie dokumenti

SIA "Rīgas ūdens" darbību regulējošie normatīvie
dokumenti

Rīgas ūdens, sniedzot sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus un veicot citus
statūtos paredzētos komercdarbības veidus, ievēro ūdenssaimniecības, būvniecības,
patērētāju tiesību aizsardzības, vides aizsardzības, māju apsaimniekošanas un citu
jomu speciālos normatīvos aktus, kā arī tādus šajā sadaļā neminētu likumu prasības,
kā piemēram, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, Fizisko personu
datu apstrādes likums, Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums. Rīgas ūdens kā pašvaldības kapitālsabiedrībai savā darbībā ir
jāievēro arī Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
prasības.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā:
Likumi
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums.
Likums „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”;
Patērētāju tiesību aizsardzības likums;
Pārtikas aprites uzraudzības likums;
Likums „Par atbilstības novērtēšanu”;
Likums „Par mērījumu vienotību”.
Ministru kabineta noteikumi
22.03.2016. MK noteikumi Nr. 174. “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”;
19.04.2016. MK noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”;
14.11.2017. MK noteikumi Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un
kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”

;
22.08.2006. MK noteikumi Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens
patēriņa skaitītājiem”;
05.12.2006. MK noteikumi Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto
verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”;
09.01.2007. MK noteikumi Nr.40 „Noteikumi par valsts meteoroloģiskai kontrolei
pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”.
Rīgas domes normatīvie akti
RD 22.09.2021. saistošie noteikumi Nr.93 "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības
līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēguma projektēšanai Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta" un
"Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta" ietvaros izbūvētajai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai
RD 15.12.2017. saistošie noteikumi Nr.17 “Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie
noteikumi”;
RD 18.10.2017. saistošie noteikumi Nr.4 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu līguma noteikumiem, tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību”;
RD 19.12.2018. saistošie noteikumi Nr.67 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības
līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un
ūdensapgādes sistēmai”;
RD 10.07.2019. lēmums Nr. 2446 “Par līguma par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu noslēgšanu ar SIA "Rīgas ūdens"” , lēmuma pielikums
"Līgums par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu".
Citi normatīvie akti
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 14.07.2010. lēmums
Nr.1/12 „Noteikumi par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu”;
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 23.10.2014. lēmums
Nr.1/14 "Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi ūdenssaimniecības nozarē";
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 14.01.2016. Nr.1/2
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”;
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 26.04.2018. lēmums Nr.48
„Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības

pakalpojumu tarifiem”;
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 23.04.2020. lēmums Nr. 44
"Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību".

Vides aizsardzības jomā:
Likumi
Ūdens apsaimniekošanas likums;
Vides aizsardzības likums;
Likums „Par piesārņojumu”.
Ministru kabineta noteikumi
22.01.2002. MK noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”;
12.03.2002. MK noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti”;
23.12.2003. MK noteikumi Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”;
02.05.2006. MK noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta
izmantošanu, monitoringu un kontroli”.

Būvniecības jomā:
Likumi
Būvniecības likums;
Aizsargjoslu likums.
Ministru kabineta noteikumi
30.06.2015. MK noteikumi Nr.326 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15
"Ūdensapgādes būves"";
30.06.2015. MK noteikumi Nr.327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15
"Kanalizācijas būves""

;
30.09.2014. MK noteikumi Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14
"Inženiertīklu izvietojums";
09.05.2017. MK noteikumi Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi";
19.08.2014. MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
28.08.2018. MK noteikumi Nr. 545 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18
"Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"";
17.09.2019. MK noteikumi Nr. 432 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19
"Būvklimatoloģija"".

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā:
Likumi
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums.
Ministru kabineta noteikumi
15.09.2015. MK noteikumi Nr.524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra
dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai
nepieciešamajiem pakalpojumiem”.

