1.1 pielikums

IESNIEGUMAM
LĪGUMA SLĒGŠANAI PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMIEM
(tiek aizpildīts par katru objektu atsevišķi)

1.INFORMĀCIJA PAR OBJEKTU

OBJEKTA ADRESE
(norādīt: iela, ēkas Nr., pilsēta, pasta indekss)

PILSĒTAS ŪDENS
(norādīt vienu no variantiem: IR, NAV, NEZINU)

PILSĒTAS KANALIZĀCIJA
(norādīt vienu no variantiem: IR, NAV, NEZINU)

LIETUS NOTEKŪDEŅI, KAS NOVADĪTI
KANALIZĀCIJĀ
(norādīt vienu no variantiem: IR, NAV, NEZINU)

OBJEKTA LIETOŠANAS VEIDS
(norādīt vienu no variantiem: DZĪVOJAMĀ MĀJA, NEDZĪVOJAMA ĒKA, RŪPNIECISKS OBJEKTS)

RAŽOŠANAS NOTEKŪDEŅI
(norādīt objektā veicamo darbības veidu sabiedriskā ēdināšana, automazgātava, autoserviss,
ķīmiskā tīrītava, rūpnīca u.c. ražošanas jomas)

2. INFORMĀCIJA PAR ŪDENS PATĒRIŅA UZSKAITI

KOMERCUZSKAITES
MĒRAPARĀTS (aizpildīt
prasīto informāciju, ja tā
iesniedzējam ir zināma)

Mēraparāta numurs

Nr.

Atrašanās vieta,
piezīmes

(norādīt: aka, mājas pagrabs, telpa vai cita vieta)

Rādījums

,

Rādījuma nolasījuma
datums
CITI KOMERCUZSKAITES
VAI UZSKAITES
MĒRAPARĀTI (aizpildīt, ja
uzskaites vajadzībām tiek

Mēraparāta numurs

Nr.

Atrašanās vieta,
piezīmes

(norādīt: aka, mājas pagrabs, telpa vai cita vieta)

izmantots cits mēraparāts,
piemēram, objekta
laistīšanai)

PROGNOZĒTAIS ŪDENS
PATĒRIŅŠ OBJEKTĀ

Rādījums

,

Rādījuma nolasījuma
datums

(norādīt m³/mēnesī, tikai nedzīvojamo telpu vai rūpnieciskos objektos)

3. INFORMĀCIJA PAR KANALIZĀCIJAS UZSKAITI (aizpildīt, ja OBJEKTS ir pieslēgts kanalizācijas tīkliem
un uz kanalizācijas tīkliem ir uzstādīts notekūdeņu plūsmas mērītājs)
Mēraparāta numurs
KOMERCUZSKAITES
MĒRAPARĀTS (aizpildīt
prasīto informāciju, ja tā
iesniedzējam ir zināma)

Atrašanās vieta,
piezīmes

(norādīt: aka, mājas pagrabs, telpa vai cita vieta)

Rādījums

,

Rādījuma nolasījuma
datums
4. INFORMĀCIJA PAR LIETUS NOTEKŪDEŅU, KAS TIEK NOVADĪTI KANALIZĀCIJĀ, UZSKAITI (aizpildīt, ja
OBJEKTS ir pieslēgts kanalizācijas tīkliem un kanalizācijas tīklos tiek novadīti lietus notekūdeņi)
INFORMĀCIJA PAR LIETUS
m²
Jumts
ŪDENS NOVADĀMAJĀM
VIRSMĀM UN TO
m²
Bruģa segums
PLĀTĪBĀM (atzīmēt ar X
un aizpildīt prasīto
m²
Asfalta segums
informāciju, ja no
konkrētā virsmas seguma
m²
Šķembu segums
veida lietus notekūdeņi
CITS tiek novadīti kanalizācijas
m²
(norādīt: grants, šķembas, akmeņu bruģis vai cita veida virsmas tips)
tīklos)
PIEZĪMES:

5. INFORMĀCIJA PAR NORĒĶINIEM
KOMERCUZSKAITES
MĒRAPARĀTA RĀDĪJUMU
NODOŠANAS VEIDS (atzīmēt
ar X un aizpildīt prasīto
informāciju; ja OBJEKTĀ ir
vairāki mēraparāti un
rādījumu nodošanas veidi
atšķiras, tad jānorāda
attiecīgi mēraparāta Nr. pie

Klientu portālā: www.klientiem.udeka.lv
Uz vietas Klientu daļā Ventspilī, Talsu 65 vai Pils 12, ja nav
iespējams nodot klientu portālā (tikai privātmāju
objektiem)
e-pastā: abon.udeka@ventspils.lv
Datus nolasa attālināti sistēma:

konkrētā nodošanas veida)

Nav jānodod, jo nolasa pašvaldības SIA “ŪDEKA”

6. INFORMĀCIJA PAR UGUNSDZĒSĪBAS SISTĒMU
UGUNSDZĒSĪBAS SISTĒMA
(norādīt m³/mēnesī, tikai nedzīvojamo telpu vai rūpnieciskos objektos)

____._____. 202___.
(Iesniedzēja paraksts un tā atšifrējums)

Datu pārzinis ir pašvaldība SIA “ŪDEKA”, Talsu iela 65, Ventspils, datu apstrādes mērķis –
pakalpojuma līguma noslēgšana, pamatojums – Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma
8.panta pirmā daļa.

