
SIA “BAUSKAS ŪDENS” ir tiesības aprēķināt un piedzīt kompensāciju (atbilstoši MK not. Nr.174 no 22.03.2016,  p.53.-p.56.) par ūdenssaimniecībaspakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu, ja tiek konstatēts, ka:1. Pakalpojumam tiek izmantots pieslēgums, kurš ierīkots, neievērojot normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktās prasības (patvaļīgs pieslēgums);2. Komercuzskaites mēraparāta mezgls ir pārbūvēts bez normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izstrādātas būvniecības dokumentācijas;3. Uzstādītajam komercuzskaites mēraparātam ir bojāta vai noņemta plomba vai ir izdarīta neatļauta iedarbība uz komercuzskaites mēraparātu;4. Apvadlīnijas, ugunsdzēsības aizbīdņi un citi ūdenssaimniecības sistēmas elementi ir atvērtā stāvoklī un šā iemesla dēļ ūdens komercuzskaites mēraparātsneuzskaita visu pakalpojuma lietotāja patērēto ūdeni;5. Ugunsdzēsības aizbīdņi ir aizvērtā stāvoklī, bet tiem nav plombas vai tā ir bojāta, izņemot gadījumus, ja plomba ir noņemta, Valsts ugunsdzēsības unglābšanas dienestam dzēšot ugunsgrēku vai veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi;6. Pakalpojuma līgumā nav iekļauta virszemes ūdeņu vai gruntsūdeņu novadīšana centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai pakalpojuma lietotāja kanalizācijasizvadam ir pievienota drenāžas sistēma, bez normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādātās būvniecības dokumentācijas;7. Bez pakalpojuma sniedzēja atļaujas ūdens tiek lietots no ugunsdzēsības hidranta.KOPMPENSĀCIJU APMĒRS ATKARĪBĀ NO PIESLĒGUMA CAURUĻVADA DIAMETRA (tipiskākie piemēri):Cv. Tips, D, mm Cv. sien. biez.mm D iekš.mm l/s m3/dienā m3/mēn m3trīs  mēnešos Ja UEURO Ja KEURO Ja UKEUROPEd20 2 16 0.16 13.89 416.71 1250.1 1300.89 1437.03 2737.79PEd25 2.3 2.3 20.4 0.26 22.58 677.42 2032.2 2114.75 2336.07PEd32 3 26 0.42 36.68 1100.38 3301.1 3435.16 3794.65 7229.47PEd40 3.7 32.6 0.67 57.66 1729.94 5189.8 5400.51 5965.68 11365.67PEd50 4.6 40.8 1.05 90.32 2709.66 8129.0 8459.02 9344.27 17802.47PEd63 5.8 51.4 1.66 143.35 4300.52 12901.6 13425.36 14830.34 28254.41PEd110 10 90 5.09 439.50 13184.99 39555.0 41160.89 45468.42 86625.36PEd160 14.6 130.8 10.74 928.30 27849.03 83547.1 86939.11 96037.39 182968.15PEd200 18.2 163.6 16.81 1452.25 43567.36 130702.1 136008.58 150242.04 286237.55Piezīme: Precīzākam aprēķinam jāprecizē konkrētā gadījuma cauruļvads8.  Papildus iepriekš minētajam SIA “Bauskas ūdens” ir tiesīgs  aprēķināt un piedzīt kompensāciju par pakalpojuma līguma noteikumu pārkāpšanu jeb parpakalpojuma lietotāja augstākas piesārņojuma koncentrācijas novadīto notekūdeņu novadīšanu sadzīves kanalizācijas tīklā nekā minēts pakalpojuma līgumāun/vai saistošajos noteikumos.  Šajā gadījumā pielietojama MK not. Nr174 no 22.03.2016 p.57. -  p.59. minētā metodoloģija. SIA “BAUSKAS ŪDENS”




