SIA “Rīgas ūdens” Tehniskai daļai

IESNIEGUMS
TEHNISKO NOTEIKUMU IZSNIEGŠANAI
1. Informācija par būvniecības ierosinātāju
Vārds, uzvārds vai
juridiskās personas nosaukums
Pers. kods vai Reģ. nr.
Kontakttālrunis

E-pasts

2. Informācija par pilnvaroto personu (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona)
Vārds, uzvārds vai
juridiskās personas nosaukums
Pers. kods vai Reģ. nr.
Kontakttālrunis

E-pasts

3. Informācija par objektu
Objekta funkcionalitāte

 privātmāja  daudzdzīvokļu māja  biroju ēka  sabiedriskā ēka  ražošanas ēka

 saimnieciskā ēka  cits:
Objekta adrese
Kadastra apz.

4. Esošās situācijas apraksts

5. Informācija par būvniecības ieceri
Plānots:  jaunās /-o ēkas /-u būvniecība  esošās /-o ēkas /-u pārbūve

 izmaiņu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde

 cits:
6. Lūdzu, izsniegt tehniskos noteikumus sakarā ar to 1, ka
6.1. nepieciešama objekta jauna pievada izbūve pie centralizētajiem tīkliem

nepieciešama objekta esošā pievada pārbūve

 ūdensvads un/vai  kanalizācija
6.2. nepieciešama objekta pievada atvienošana no centralizētajiem tīkliem

 ūdensvads un/vai  kanalizācija

 ūdensvads un/vai  kanalizācija
6.3. paredzamas izmaiņas apjomā vai sastāvā
 patērētā ūdens un/vai  novadāmo notekūdeņu daudzums pieaug tādā apjomā, ka esošais pieslēgums to nevar nodrošināt
un/vai  mainās notekūdeņu sastāvs
6.4. nepieciešama komercuzskaites mēraparāta (KUM) mezgla

 izbūve  pārbūve  atrašanās vietas maiņa  izbūve dārza laistīšanai
6.5. nepieciešama centralizētas ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas posma/posmu izbūve/pārbūve (uz ielas) 2
ielas ūdensvada tīkla posma/posmu  izbūve un/vai  pārbūve
ielas kanalizācijas tīkla posma/posmu  izbūve un/vai  pārbūve
6.6. plānotie tehniskie risinājumi

Projektēšanu

 veikšu pašu spēkiem
 lūdzu organizēt SIA “Rīgas ūdens”

 skar centralizēto ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas aizsargjoslas
 paredz centralizētas ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas tīklu šķērsojumus
1 Saskaņā ar

Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 13. un 15.punktu prasībām un Ministru kabineta
22.03.2016. noteikumu Nr.174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 19. punkta
prasībām SIA “Rīgas ūdens” tehniskie noteikumi ir pieprasāmi tikai augstāk minētos gadījumos.
2 Saskaņā ar Rīgas domes 15.12.2017. saistošo noteikumu Nr.17 “Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas

ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzība saistošie noteikumi” 12.punkta prasību, ja objekta ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu un
būvju pievienošanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai nepieciešams izbūvēt vai pārbūvēt centralizēto
ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmu, centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas izbūvi vai pārbūvi organizē SIA “Rīgas
ūdens” par būvniecības ierosinātāja līdzekļiem. Ja Būvniecības ierosinātājs vēlās, lai arī projektēšanu organizē SIA “Rīgas ūdens”, tiks
veikta cenu aptauja/konkurss un, ja piedāvāta cena tiks akceptēta, tiks organizēti projektēšanas darbi.
Iesniegums tehnisko noteikumu izsniegšanai
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7. Informācija par plānotiem maksimāliem aprēķina ūdens patēriņiem / notekūdeņu daudzumu
Plānotais 3 (aizpilda 6.1.,6.3., 6.4.,6.5 punktu atzīmēšanas gadījumā)
dzeramā ūdens patēriņš sadzīves vajadzībām

l/s

novadāmo notekūdeņu daudzums

Plānotais 3,4
iekšējās ugunsdzēsības ūdens patēriņš

l/s

ārējās ugunsdzēsības ūdens patēriņš

Personu skaits, kuras plāno lietot ūdenssaimniecības pakalpojumu 4

cilvēki

3 Aprēķināms saskaņā ar

LBN 221-15 un LBN 222-15 (www.likumi.lv). Aprēķinu veikšanai iespējams griezties pie būvspeciālista, kurš
ir sertificēts ūdensvada un kanalizācijas projektēšanas jomā (https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates).
4 Privātmāju pieslēguma gadījumā pieļaujams norādīt tikai informāciju par personu skaitu

un nenorādīt ugunsdzēsības ūdens patēriņu.

8. Ja plānots novadīt ražošanas notekūdeņus, informācija par objektā veicamo darbības veidu, ražošanas
notekūdeņus raksturojošajiem parametriem:
(sabiedriskā ēdināšana, automazgātava, autoserviss, ķīmiskā tīrītava u.c. ražošanas jomas)

9. Iesniegtā dokumentācija

lapu skaits







Pilnvaras kopija 5, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona
Nekustamā īpašuma- īpašuma tiesību apliecinošs dokuments (Zemesgrāmatas nodalījuma izdruka)
Zemes robežplāna kopija (zemes / objekta izvietojuma shēma)
Objekta novietnes plāns, būvniecības ieceres skice (esošiem, nepārbūvējamiem objektiem nav obligāti)
Citi dokumenti (topogrāfiskais plāns, tehniskais
risinājums ģenerālplānā, uzrādot darba robežas)
5 Ja pilnvaras devējs ir fiziska persona, jāiesniedz notariāli apstiprināta pilnvara (tās kopija)

10. Tehniskos noteikumus vēlos saņemt (atzīmēt tikai vienu no saņemšanas veidiem):

 SIA „Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrā
 elektroniski, ar e-parakstu parakstītus,
uz e-pasta adresi:

________________________________________

pa pastu  nekustama īpašuma īpašniekam

 pilnvarotajai personai

uz adresi:

_________________________________________________
_______________________________________LV-_______

Iesniegumu iesniegšanas vieta: SIA „Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrs, Brīvības ielā 49/53. Informatīvais bezmaksas
tālrunis: 80002122. Tehniskie noteikumi tiek izsniegti 20 kalendāro dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Par pieprasījuma
saņemšanas dienu uzskata dienu, kad SIA „Rīgas ūdens” ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju. Ja tehnisko noteikumu
sagatavošanai ir nepieciešams ilgāks laikposms, par tehnisko noteikumu izsniegšanas termiņu SIA „Rīgas ūdens” rakstiski informēs
pieprasījuma iesniedzēju. Informācija par tehnisko noteikumu saņemšanu pieejama Klientu apkalpošanas centrā.
Ja iesniegumā norādītā informācija ir nepilnīga, vai visi nepieciešamie dokumenti nav saņemti, SIA „Rīgas ūdens” 7 darba dienu laikā
pēc pieprasījuma saņemšanas informēs iesnieguma iesniedzēju un norādīs, kāda informācija vai dokumenti papildus iesniedzami.
Iesnieguma iesniedzējs nes atbildību par sniegto ziņu patiesumu un atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Rīgas ūdens". Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde
ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. Personas datu apstrādes mērķis ir datu subjekta iesnieguma
apstrāde. Jūsu personas datus saņems SIA “Rīgas ūdens” darbinieki, iesnieguma izskatīšanai. Personas dati tiks glabāti saskaņā ar
normatīvajiem aktiem arhīvu jomā. Informējam, ka Jums ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, labot tos
vai dzēst, iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī pārnest savus personas datus. Papildus tam Jums ir tiesības vērsties Datu
valsts inspekcijā ar sūdzību, ja uzskatāt, ka notiek nelikumīga Jūsu personas datu apstrāde.

11. Iesniegumu iesniedza: ____________________________________________________

___.___.20____.

12. Iesniegumu pieņēma: ______________________________________________________

___.___.20____.

13. Tehniskos noteikumus
saņēma:

___.___.20____.

(paraksts, atšifrējums, datums)

aizpilda SIA „Rīgas ūdens” darbinieks (amats, paraksts, atšifrējums, datums)

___________________________________________________
(paraksts, atšifrējums, datums)
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