
1. pielikumsBauskas novada domes 2022. gada 27. oktobrasaistošajiem noteikumiem Nr. 27 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecībaspakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Bauskas novadā"Maksimāli pieļaujamās koncentrācijasNr.p.k. Piesārņojošā viela Maksimāli pieļaujamā koncen-trācija1. Kopējās suspendētās vielas, mg/l 4502. Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP), mg/l 7403. Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5), mg/l 3504. Kopējais fosfors, mg/l 135. Kopējais slāpeklis, mg/l 406. Tauki , mg/l (ekstraģējamās vielas) 307. pH līmenis 6,5-8,58. Temperatūra, °C <6-409. Naftas produkti Nav pieļaujamsKonkrētās notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas (nepārsniedzot tabulā norādītās maksimāli pieļau-jamās koncentrācijas), nosaka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, ņemot vērā notekūdeņu attīrī-šanas iekārtu tehniskos parametrus, kas ir noteikti notekūdens attīrīšanas iekārtu projektā. Konkrētās no-tekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas tiek norādītas līgumā par ūdenssaimniecības pakalpojumu snieg-šanu, kuru ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējs slēdz ar klientu.Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmani



2. pielikumsBauskas novada domes 2022. gada 27. oktobrasaistošajiem noteikumiem Nr. 27 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecībaspakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Bauskas novadā"Ūdens patēriņa norma komercuzskaiteiNr.p.k. Ēku labiekārtotības pakāpe Viena iedzīvotājaūdens patēriņš mēne-sī m31. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar centralizētu ūdensapgādi 102. Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi 153. Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas 1,5Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis



3. pielikumsBauskas novada domes 2022. gada 27. oktobrasaistošajiem noteikumiem Nr. 27 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecībaspakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Bauskas novadā"(fiziskai personai – vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums, pārstāvja vārds, uzvārds)(fiziskai personai – personas kods; juridiskai personai – reģistrācijas Nr.)(fiziskai personai – deklarētā adrese; juridiskai personai – juridiskā adrese)(kontaktinformācija saziņai)Iesniegums(datums) AdresātsPar tehnisko noteikumu izsniegšanuLūdzu izsniegt tehniskos noteikumos objektā ar adresiar kadastra apzīmējumupieslēgumam pie (vajadzīgo atzīmēt ar   vai aizpildīt nepieciešamo informāciju):  ūdensapgādes tīkliem  sadzīves kanalizācijas tīkliem  lietus kanalizācijas tīkliem Objekta funkcionalitāte:   privātmāja   daudzdzīvokļu māja   biroju ēka  sabiedriskā ēka   ražošanas vai saimnieciskā ēka   citsObjektam ir plānota:   jauna pieslēguma izbūve    esošā pieslēguma pārbūvePlānotais maksimālais ūdens patēriņš un novadāmo notekūdeņu daudzums (l/s)  vai informācija parpersonu skaitu (cilvēki), kuras plāno izmantot ūdenssaimniecības pakalpojumuIekšējais ugunsdzēsības ūdens patēriņš, l/sĀrējais ugunsdzēsības ūdens patēriņš, l/s*Aprēķins veicams saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem. Privātmāju pieslēguma gadījumā pieļaujams norādīt tikaiinformāciju par personu skaitu un nenorādīt ugunsdzēsības ūdens patēriņu.Tehniskos noteikumus vēlos saņemt: Klātienē pakalpojumu sniedzēja birojā;  pa pastu uz adresi;   elektroniski parakstītu uz e-pastuIesniegumam pievienoti:1. īpašuma tiesības apliecinošu dokumenta vai līgums par tiesībām uz nomu ar apbūves tiesībām (kopijas);2. zemes gabala robežu plāna (kopija);3. Pilnvaras kopija, ja pārstāvis nav objekta īpašnieks.



Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – __________________________________________, juridiskā adrese –________________________________________________, tehnisko noteikumu sagatavošanas nolūkam. Papildu informāciju parminēto personas datu apstrādi var iegūt ______________________________ (paraksts, paraksta atšifrējums)



4. pielikumsBauskas novada domes 2022. gada 27. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 27 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Bauskas novadā"(fiziskai personai – vārds, uzvārds; juridiskai personai – nosaukums, pārstāvja vārds, uzvārds)(fiziskai personai – personas kods; juridiskai personai – reģistrācijas Nr.)(fiziskai personai – deklarētā adrese; juridiskai personai – juridiskā adrese)(kontaktinformācija saziņai – tālrunis, e-pasts)Iesniegums(datums) AdresātsPar līguma noslēgšanuLūdzu noslēgt ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu adresē:ar kadastra apzīmējumupar (vajadzīgo atzīmēt ar   vai aizpildīt nepieciešamo informāciju):  centralizēto ūdensapgādi   centralizēto kanalizāciju   lietus kanalizācijuObjekta funkcionalitāte:   privātmāja   daudzdzīvokļu māja   biroju ēka  sabiedriskā ēka   neapbūvēts zemes gabals  ražošanas vai saimnieciskā ēka   citsLīgumu slēgs un parakstīs: ¨ īpašnieks  ¨ pilnvarota personaPersona, kas paraksta līgumu (amats, vārds, uzvārds) klientavārdāun tiesiskais pamatojumsNorēķinu rekvizīti juridiskai personai:Banka:  ____________________________________Konta Nr.:  _________________________________Bankas kods: ________________________________Biroja adrese:  _______________________________



Kontaktpersona:______________________________Vārds, Uzvārds:______________________________Tālrunis:           ______________________E-pasts:            ______________________Līgumu vēlos saņemt un parakstīt:  Klātienē pakalpojumu sniedzēja birojā  uz e-pastu (līgums tiks parakstīts ar elektronisko parakstu)Piezīmes:Iesniegumam jāpievieno :1) dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz attiecīgo Klientu (zemesgrāmatas akts,pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības noatsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība, līgums par tiesībām uz nomu u.c.).2) dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par līguma slēgšanu.3) ja līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina šīsfiziskās personas tiesības parakstīt līgumu.4) dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) lēmumu gadījumā, jadzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopība) ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumusistēmu par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.5) juridiskām personām-reģistrācijas apliecība, ja tāda ir izsniegta un lēmums par paraksttiesīgo personu.Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – ___________________________, juridiskā adrese – ______________________,līgumsaistību nodibināšanai ar klientiem par pakalpojumu sniegšanu nolūkam. Papildu informāciju par minētopersonas datu apstrādi var iegūt __________________________________ (paraksts, paraksta atšifrējums)




