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IESNIEGUMS ATZINUMA IZSNIEGŠANAI  
par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu gatavību ekspluatācijai 

 
1. Informācija par Būvniecības ierosinātāju1: 

Vārds, Uzvārds  vai  juridiskās 
personas nosaukums  

Pers. kods vai Reģ. nr.  

Kontakttālrunis  E-pasts  

2. Informācija par kontaktpersonu2: 

Vārds, Uzvārds  

Kontakttālrunis  E-pasts  

3. Informācija par objektu: 

Objekta nosaukums (saskaņā ar izstrādāto 
būvniecības ieceres dokumentāciju)  

Objekta adrese  

Būvprojekta izstrādātājs (Vārds, Uzvārds 
vai juridiskās personas nosaukums)  

Būvdarbu veicējs (juridiskās personas 
nosaukums, būvkomersanta reģ. Nr.)  

 

4. Iesniedzamā dokumentācija:                    lapu skaits 
4.1. Saskaņā ar SIA „Rīgas ūdens” tehnisko noteikumu prasībām Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņots 

būvprojekta ŪKT daļas, apliecinājuma kartes vai novietojuma plāna3 viens eksemplārs papīra formā (ar visiem 
saskaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem, iesiets cietos vākos) un elektroniskā formā (datu nesējvidē *.pdf 
un *.dwg formātā rasējumi) – glabāšanai SIA „Rīgas ūdens” arhīvā. 

 

 

4.2. Izpildmērījuma plāns (iesniedzams elektroniskā formā DWG/DGN failu formātā, vai nosūtāms uz e-pastu: 
klienti@rigasudens.lv) - noformēts LKS 92 TM koordinātu sistēmā, atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 
24.aprīļa noteikumu Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes 
noteikumi” (turpmāk – MK Not. Nr. 281), un tā pielikumā Nr.1 noteiktajām prasībām sagatavots ūdensvada 
un/vai kanalizācijas4 tīkla veiktais uzmērījums, kas papildināts ar šādu informāciju: 

Jaunizbūvētam ūdensvada tīklam 
Cauruļvadu diametri, materiāls, virsmas atzīmes (projektējamās un faktiskās), posmu garumi, aku diametri, 
apvalkcaurules diametrs, materiāls, garums, aizbīdņu diametri, hidrantu tipi, u.c. armatūras detalizētie tehniskie dati.  
Jaunizbūvētam kanalizācijas4 tīklam  
Cauruļvadu diametri, materiāls, pašteces cauruļvadu tekņu atzīmes, spiedvadu virsmas atzīmes (projektējamās un 
faktiskās), posmu garumi, aku diametri, zemes virsmas atzīmes pie akām, apvalkcaurules diametrs, materiāls, 
garums, visu mezglu detalizācija.  
Katram ūdensvada vai kanalizācijas tīkla elementam (aka, šahta, aizbīdnis, kape, hidrants, pieslēguma trejgabals, 
bezakas pieslēguma veidgabals, ievads ēkā utt.) - ne mazāk, kā 3 piesaistes pie esošām būvēm. 
Nojauktam ūdensvada un kanalizācijas4 tīklam 
Atvērtā tranšejā uzmērītie atvienošanas, aizmūrēšanas punkti. Katram punktam - ne mazāk, kā 3 piesaistes.  
Atsevišķi norādīt: 

 nojauktos (izraktos) cauruļvadus – attēlot krusteniski pārsvītrojot, ar piezīmi “nojaukts, izrokot”; 
 pamestos (pazemes) cauruļvadus – noformēt atbilstoši MK Not. Nr. 281 prasībām. 

 
 

 

4.3. Aizpildīts iesniegums par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu. Veidlapu skatīt: 
https://www.rigasudens.lv/lv/pakalpojumi/veidlapas – Iesniegums līguma slēgšanai par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu lietošanu. 

 
 

4.4. Aizpildīta SIA „Rīgas ūdens” Rakšanas darbu atļaujas veidlapa, ja būvniecības 
ieceres dokumentācijas SIA „Rīgas ūdens” saskaņojuma spiedoga nosacījumos ir norāde par rakšanas darbu 
atļaujas saņemšanas nepieciešamību. Sīkākā informācija: https://www.rigasudens.lv/lv/pakalpojumi/buvdarbu-
veicejiem - Rakšanas darbu atļaujas saņemšana. 

 

 

4.5. Jaunizbūvētam ūdensvada tīklam, kurš tiek pievienots centralizētajai ūdensapgādes sistēmai, akreditētas 
Laboratorijas izsniegts dzeramā ūdens Testēšanas pārskats5 (dokumenta izsniegšanas datums nedrīkst būt 
vecāks par vienu gadu). Nosakāmie rādītāji: koliformas baktērijas (skaits); Clostridium perfingens (ieskaitot sporas); 
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pH (ūdeņraža jonu koncentrācija) vai dezinfekcijā lietoto ķīmisko reaģentu atlieku klātbūtne saskaņā ar Veselības 
inspekcijas apstiprinātu izmeklējumu programmu. 

 
5. Nepieciešamības gadījumā SIA „Rīgas ūdens”, balstoties uz normatīvo aktu prasībām, var pieprasīt 

šādu papildus dokumentāciju: 
5.1. Segto darbu pieņemšanas akts – akti par būvdarbiem, kuru apjoma un kvalitātes kontroli pēc tiem sekojošo būvdarbu 

veikšanas nav iespējams izdarīt bez īpašiem pasākumiem vai papildu darba, kā arī bez finanšu un citu resursu piesaistīšanas 
(akti jāiesniedz par ūdensvada tīkliem, kanalizācijas4 tīklu pašteces cauruļvadiem, spiedvadiem un sūkņu stacijām). 

5.2. Ja tiek veikta ielas ūdensvada un/vai kanalizācijas4 tīklu izbūve, akreditētas Laboratorijas izsniegts Grunts sablīvēšanas 
testēšanas pārskats. 
5.3. Ūdensvada tīkla cauruļvada un/vai kanalizācijas4 spiedvada Hidrauliskās pārbaudes akti5. 

5.4. Cauruļvadu TV inspekcijas Atskaite5.  
5.5. Atbilstoši MK Not. Nr. 281 prasībām sagatavots izbūvēto citu inženiertīklu izpildmērījuma plāns (iesniedzams elektroniskā 
formā DWG/DGN failu formātā datu nesējā, vai nosūtāms uz e-pastu: klienti@rigasudens.lv) gadījumos, kad citi inženiertīkli šķērso 
SIA „Rīgas ūdens” piederošos ūdensvada un kanalizācijas4 tīklus. 

5.6. Pilsētas būvvaldē saskaņots izbūvētā ūdensvada un/vai kanalizācijas4 tīkla izpildmērījuma plānu (iesniedzams elektroniskā formā 
DWG/DGN failu formātā datu nesējā, vai nosūtāms uz e-pastu: kacklienti@rigasudens.lv), klāt pievienojot pilsētas būvvaldes vēstuli 
par ģeodēzisko izpildmērījumu izvērtējumu. 

 

1 – Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona un pilnvaras devējs ir fiziska persona, pielikumā pievienojama notariāli apstiprināta 
pilnvara (tās kopija). Ja pilnvaras devējs ir juridiska persona, pilnvaras notariāls apliecinājums nav nepieciešams. 
2 – Persona, ar kuru sazināties objekta apsekošanas gadījumā, kā arī, lai noskaidrotu papildus informāciju par iesniegumam 
pievienoto dokumentāciju. 
3 – Novietojuma plānam Rīgas pilsētas būvvaldes saskaņojums nav nepieciešams. Kā arī to nav nepieciešams iesiet cietos vākos. 
4 – Tai skaitā lietus un drenāžas kanalizācijas tīkls, ja ar to starpniecību notekūdeņi tiek novadīti centralizētajā kanalizācijas sistēmā. 
5 – Hidraulisko pārbaudi, ūdens paraugu ņemšanu un CCTV inspekciju nepieciešams veikt SIA „Rīgas ūdens” pārstāvja klātbūtnē. 

 
5. Piezīmes: 

 
 
 
 

6. Atzinumu 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 uz norādīto adresi: 

       ____________________________________  
      ____________________________________ 

Iesnieguma iesniegšanas vieta: SIA „Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrs Brīvības ielā 49/53.  
Vienotais bezmaksas informatīvais tālrunis 80002122. Atzinuma izsniegšana ir bez maksas. 

Iesnieguma iesniedzējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un atbilstību normatīvo aktu prasībām.  
Iesniegumā kļūdaini vai nepilnīgi norādīta informācija var būt par pamatu atteikumam izsniegt atzinumu.  

 
 
 
 
 
 

6. Iesniegumu iesniedza:   ____________________________________________________         ___.___.20____. 
 

 
7. Iesniegumu pieņēma:  _____________________________________________________         ___.___.20____. 

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

8. Atzinumu saņēma:   _______________________________________________________          ___.___.20____. 
            (paraksts, atšifrējums, datums) 

 

(paraksts, atšifrējums, datums) 

Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Rīgas ūdens". 
SIA “Rīgas ūdens” apstrādā personas datus klienta identificēšanai, līguma sagatavošanai un noslēgšanai, līguma saistību izpildei, klientu apkalpošanai, norēķinu 
administrēšanai, parādu atgūšanai un piedziņai, biznesa plānošanai un analītikai. 
Papildu informācija par personas datu apstrādi publicēta SIA “Rīgas ūdens” mājas lapā sadaļā Atbildīga uzņēmējdarbība / Personas datu apstrāde / Privātuma 
politika. 

 


