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Informācija dzīvokļu īpašniekiem par jaunajiem Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem „Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā” 

 

Sākot ar 2017.g. 27.maiju ir stājušies spēkā jauni Talsu novada domes Saistošie noteikumi Nr.11, pieņemti 

16.05.2017., prot.Nr.9, 27.p., lēmums Nr.200) „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas 

kārtība Talsu novadā”.
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Atbilstoši šo Noteikumu 3.4.punktam, tiek samazinātas ūdens patēriņa normas iedzīvotājiem, ja mājas ievadā 

nav ierīkots komercuzskaites mēraparāts vai komercuzskaites mēraparātam beidzies verifikācijas termiņš, tas ir 

noņemts vai bojāts. Samazinājums attiecas tikai uz iedzīvotājiem dzīvokļos ar centralizēto karstā ūdens apgādi vai 

vietējo karstā ūdens apgādi. Līdz šim, šādos dzīvokļos ūdens patēriņa norma bija noteikta 210 litri diennaktī vienam 

iedzīvotājam. Pēc jauno Noteikumu 2.pielikuma „Ūdens patēriņa normas iedzīvotājiem, komercuzskaitei, ja īpašumā 

nav uzlikts komercuzskaites mēraparāts”, 1.daļas¹, ūdens patēriņa norma dzīvokļos ar centralizēto karstā ūdens apgādi 

vai vietējo karstā ūdens apgādi, ir 200 litri diennaktī vienam iedzīvotājam. Dzīvokļos kurā ir centralizēta aukstā ūdens 

apgāde, bez centralizētās kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas, ūdens patēriņa norma ir 90 litri diennaktī vienam 

iedzīvotājam (2.pielikuma 2.daļa). 

Noteikumu 3.4.punkts paredz, ka attiecībā uz pārējiem dzīvokļiem ar citu labiekārtojuma pakāpi, ūdens 

patēriņa normas tiek noteiktas, piemērojot Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un 

kanalizācija” (MK Noteikumi Nr.332)
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. Atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 221-15, 4.pielikuma „Ūdens patēriņa 

normas” 1.7.punktam, karstā ūdens vidējā patēriņa norma dzīvokļos ar centralizēto karstā ūdens apgādi vai vietējo 

karstā ūdens apgādi, ir 90 litri diennaktī vienam iedzīvotājam².  

Dzīvokļos kurā ir centralizēta aukstā ūdens apgāde, bet nav centralizētas karstā ūdens apgādes vai vietējas 

karstā ūdens apgādes, ūdens vidējā patēriņa normas, atbilstoši Latvijas būvnormatīviem LBN 221-15 un dzīvokļa 

labiekārtojuma pakāpei
3
, ir šādas: 

LBN 221-15, 
4.pielikuma 
punkts Nr.² 

Patērētāju dzīvojamo telpu labiekārtojuma pakāpe. Dzīvojamās 
telpas ar 

Vidējā patēriņa norma, 
 litri diennaktī  
vienam iedzīvotājam 

1.1. ūdensvadu un kanalizāciju  
(bez vannām) 

95 

1.2. ūdensvadu, kanalizāciju un cietā kurināmā vannas krāsniņām 120 

1.3. ūdensvadu, kanalizāciju, ar gāzes vannas krāsniņām vai 
elektriskajiem tilpuma ūdenssildītājiem 

190 

1.4. gāzes vai elektriskajiem ātrgaitas ūdenssildītājiem un daudzām 
ūdens izdales vietām 

210 

 

Ūdens patēriņa dzīvoklī, aprēķinu varianti: 

Variants Ūdens skaitītājs 
mājai ievadā 

Ūdens skaitītājs 
dzīvoklī 

Karstais ūdens 
dzīvoklī 

Ūdens patēriņa aprēķins dzīvoklī 

1. NAV NAV
4
 IR/NAV Pēc normām 

2. IR NAV NAV Pēc mājas patēriņa starpības 

3. IR NAV IR Kopējais ūdens – pēc mājas starpības, t.sk., 
karstais ūdens – pēc LBN normām, 
nepārsniedzot mājas ūdens patēriņu. 
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SIA „Talsu namsaimnieks”  

                                                      
1
 Talsu novada domes Saistošie noteikumi Nr.11 ”Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 

lietošanas kārtība Talsu novadā https://likumi.lv/ta/id/290977 
2
 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, 4.pielikums 

https://likumi.lv/ta/id/275001 
3
 dzīvokļa labiekārtojuma pakāpe tiek noteikta, veicot dzīvokļa apsekošanu un sagatavojot apsekošanas aktu, kurā 

norādīta dzīvokļa labiekārtojuma pakāpes atbilstība Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15, 4.pielikuma 1.punkta 
apakšpunktiem 
4
 Ūdens skaitītājs tiek uzskatīts, ka „NAV” arī tad, ja skaitītāji rādījumi netiek ziņoti 4 mēnešus pēc kārtas un ilgāk, ja 

skaitītājiem beidzies verifikācijas termiņš, ja dzīvokļa īpašnieks neļauj veikt skaitītāju kontroli, ja skaitītāji ir bojāti. 

https://likumi.lv/ta/id/290977
https://likumi.lv/ta/id/275001

