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2022.gada 24.novembrī Nr.743
(protokols Nr.22, 58.§)

Par precizējumiem 2022.gada
29.septembra saistošajos noteikumos
Nr.69 “Par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanas un
uzskaites kārtību Valmieras novadā”

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2022.gada 29.septembrī
izdeva saistošos noteikumus Nr.69 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas
un uzskaites kārtību Valmieras novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.69) un nosūtīja Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) atzinuma sniegšanai.

Pašvaldība ir saņēmusi VARAM 2022.gada 7.novembra atzinumu Nr.1-18/7625 (saņemts
Pašvaldībā 2022.gada 7.novembrī un reģistrēts ar Nr.1.6/22/118), kurā izteikti divi iebildumi un
viens priekšlikums par Saistošajiem noteikumiem Nr.69:

Saistošo noteikumu Nr.69
punkta aktuālā versija

VARAM iebildums Pašvaldības skaidrojums

Saistošo noteikumu Nr.69
6.punkta 6.6.apakšpunkts:
informācijas sniegšanu
decentralizēto kanalizācijas
sistēmu īpašniekiem par tajās
uzkrāto notekūdeņu un
nosēdumu izvešanas kārtību
un nepieciešamību uzglabāt
decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu saņemšanu
apliecinošo dokumentāciju.
Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu
saņemšanu pierādošu
dokumentu var kalpot noslēgts
līgums par decentralizētās
kanalizācijas sistēmās uzkrāto
notekūdeņu un nosēdumu
nodošanu attīrīšanai vai
decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu saņemšanas
darījumu apliecinošs
attaisnojuma dokuments, kurā
uzrādīta pakalpojuma
sniegšanas adrese, dati par

Lūdz precizēt saistošo
noteikumu Nr.69 6.6. un
32.5.apakšpunktus. Saskaņā
ar Grāmatvedības likuma
11.pantā un tā apakšpunktos
noteikto asenizatoram
(pakalpojuma sniedzējam, kas
ir komersants) ir jānodrošina
precīzi noformēta attaisnojuma
dokumenta izsniegšana
pakalpojuma saņēmējam.
Tāpēc lūdz abos
apakšpunktos norādīt
informāciju par darījuma
(pakalpojuma) summu, kā to
nosaka Grāmatvedības likuma
11.panta 7.punkts.

Saistošo noteikumu Nr.69
6.punkta 6.6.apakšpunkts un
32.punkta 32.5.apakšpunkts
tiek precizēti, ņemot vērā
Grāmatvedības likuma
11.panta piektās daļas
7.punktā noteikto, papildinot ar
norādi par pakalpojuma
summu.



savākto notekūdeņu
daudzumu, pakalpojuma
sniegšanas datums un
pakalpojuma sniedzēja
rekvizīti.
32.punkta 32.5.apakšpunkts:
uzrādīt attiecīgās teritorijas
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzējam
decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu saņemšanas
darījumu pierādošos
dokumentus. Par
decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu saņemšanas
pierādošu dokumentu var
kalpot noslēgts līgums par
decentralizētā kanalizācijas
sistēmā uzkrāto notekūdeņu
un nosēdumu nodošanu
attīrīšanai vai decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu
saņemšanas darījuma
apliecinošs attaisnojuma
dokuments, kurā uzrādīta
pakalpojuma sniegšanas
adrese, dati par savākto
notekūdeņu daudzumu,
pakalpojuma sniegšanas
datums un pakalpojuma
sniedzēja rekvizīti.
Saistošo noteikumu Nr.69
32.punkta 32.3.apakšpunkts:
ievērojot šo noteikumu
12.2.punktu, nodrošināt
attiecīgās teritorijas
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzēja
pārstāvim piekļuvi
decentralizētajai kanalizācijas
sistēmai, tās tehniskā
nodrošinājuma un
ekspluatācijas prasību
ievērošanas kontrolei un tās
darbības pārbaudei.

Lūdz saistošo noteikumu Nr.69
32.3.apakšpunktā precizēt
atsauci uz 12.2.punktu.

Saistošo noteikumu Nr.69
32.punkta 32.2.apakšpunkts
tiek precizēts, norādot atsauci
uz 13.punkta
13.2.apakšpunktu.

VARAM priekšlikums
5.pielikuma “Decentralizētās
kanalizācijas sistēmas
reģistrācijas apliecinājums”
13.punkts ,,Kad plānojat
pieslēgties centralizētajiem
kanalizācijas tīkliem?”. Atbilžu
varianti: 2021. gada laikā; līdz
2022.gadam; līdz
2023.gadam.

Precizēt saistošo noteikumu
Nr.69 5.pielikuma 13.punktā
norādītos termiņus.

Priekšlikums ņemts vērā un
5.pielikuma 13.punktā
norādītie termiņi precizēti.

Likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa noteic, ja saņemts ministrijas atzinums,



kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē
saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos
noteikumus. Ja pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā
lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Saistošos
noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta
ministrijai.

Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 1.punktu, 45.panta ceturto, piekto, sesto un septīto daļu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (Andrejs Gluhovs, Edgars Grandāns, Edvīns Straume,
Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Olmanis,
Jānis Upenieks, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis Muižnieks, Ričards
Gailums, Toms Upners, Uldis Jansons, Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. precizēt Saistošos noteikumus Nr.69 (pielikumā);
2. lēmums stājas spēkā 2022.gada 24.novembrī.

Pielikumā: Precizēti Saistošie noteikumi Nr.69 uz 14 lappusēm;
Saistošo noteikumu Nr.69 paskaidrojuma raksts uz 2 lappusēm.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


