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2022.gada 24.novembrī Nr.744
(protokols Nr.22, 59.§)

Par precizējumiem 2022.gada 29.septembra
saistošajos noteikumos Nr.70 “Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Valmieras novadā”

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2022.gada 29.septembrī
izdeva saistošos noteikumus Nr.70 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Valmieras novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.70) 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
divi priekšlikumi par Saistošajiem noteikumiem Nr.70:

Saistošo noteikumu Nr.70
punkta aktuālā versija

VARAM iebildums Pašvaldības skaidrojums

Saistošo noteikumu Nr.70
2.pielikumā “Ūdens patēriņa
norma komercuzskaitei”
noteiktas patēriņa normas,
ņemot vērā piecas ēku
labiekārtotības pakāpes:
1.daudzīvokļu ēkas ar
centralizētu ūdensapgādi,
kanalizāciju un karstā ūdens
apgādi;
2.savrupmājas ar centralizētu
ūdensapgādi, kanalizāciju un
karstā ūdens apgādi;
3.ēkas ar centralizētu
ūdensapgādi un vietējo
kanalizāciju; ēkas ar vietējo
ūdens ieguves avotu un
centralizēto kanalizāciju;
4.ēkas ar centralizētu
ūdensapgādi, kanalizāciju (bez
vannām un dušām);
5.ēkas ar brīvkrāniem ārpus
ēkas un vietējo kanalizāciju

Lūdz izvērtēt un papildināt
saistošo noteikumu Nr.70
2.pielikumu ar ūdens patēriņa
normu komercuzskaitei
gadījumos, kad ēkā tiek
izmantots vietējais ūdens
ieguves avots un vietējā
kanalizācija.

Saistošo noteikumu Nr.70
2.pielikuma 5.punkts tiek
papildināts, iekļaujot
komercuzskaites normu
gadījumos, kad ēkā tiek
izmantots vietējais ūdens
ieguves avots un vietējā
kanalizācija.

Saistošo noteikumu Nr.70
73.punkta 73.3.apakšpunkts:
Pakalpojuma līgums ir spēkā
līdz brīdim, kad: šo noteikumu

Lūdz saistošo noteikumu Nr.70
73.3.apakšpunktā precizēt
atsauci uz 75.punktu.

Saistošo noteikumu Nr.70
73.punkta 73.3.apakšpunkts
tiek precizēts, norādot atsauci
uz 74.punktu.



75.punktā paredzētajā kārtībā
izbeidz Pakalpojumu
sniedzējs.

VARAM priekšlikumi
Saistošo noteikumu Nr.70
34.punkta 34.4.apakšpunkts:
Jebkurai personai ir aizliegts:
atvērt un nocelt centralizētās
ūdensapgādes un
centralizētās kanalizācijas tīklu
skataku vākus.

Lūdz precizēt saistošo
noteikumu Nr.70
34.4.apakšpunktu, jo pēc
esošās redakcijas saprotams,
ka neviena persona nevar
atvērt un nocelt centralizēto
ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu skataku
vākus, tai skaitā arī
ūdenssaimniecības
uzņēmuma darbinieki

Priekšlikums ņemts vērā un
saistošo noteikumu Nr.70
34.punkta 34.4.apakšpunkts
papildināts ar norādi, ka tajā
iekļautais aizliegums nav
attiecināms uz Pakalpojumu
sniedzēju darbiniekiem un
glābšanas dienestiem.

Saistošo noteikumu Nr.70
50.punkta 50.6.apakšpunkts:
Pakalpojuma līguma
sagatavošanai Pakalpojuma
līguma slēdzējs iesniedz
Pakalpojumu sniedzējam
iesniegumu, norādot līguma
slēgšanai nepieciešamās
Pakalpojumu sniedzēja
noteiktās ziņas un pievienojot:
dzīvojamās mājas īpašnieka
(daudzdzīvokļu dzīvojamā
dzīvokļu īpašnieku kopības)
vai nedzīvojamo ēku īpašnieku
kopības lēmumu, ja
mājas/ēkas īpašnieks ir
nolēmis nodibināt tiešo
maksājumu sistēmu par
saņemtajiem sabiedriskajiem
ūdenssaimniecības
pakalpojumiem.

Lūdz precizēt saistošo
noteikumu Nr.70
50.6.apakšpunktu, ņemot vērā
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas
likuma 17.3 pantā noteikto.

Priekšlikums ņemts vērā un
saistošo noteikumu Nr.70
50.punkta 50.6.apakšpunkts
precizēts atbilstoši Dzīvojamo
māju pārvaldīšanas likuma
17.3 pantā noteiktajam, izsakot
50.6.apakšpunktu šādā
redakcijā:
“informāciju no dzīvojamās
mājas īpašnieka
(daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā dzīvokļu īpašnieku
kopības vai pārvaldnieka) par
attiecīgā norēķina veida
piemērošanu (tiešie
maksājumi vai lēmums par
pilnvarotās personas
deleģēšanu veikt maksājumu
iekasēšanu no dzīvojamās
mājas īpašnieka un saņemtā
maksājuma pārskaitīšanu
pakalpojuma sniedzējam)”.

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.70 (pielikumā);
2. lēmums stājas spēkā 2022.gada 24.novembrī.

Pielikumā: Precizēti Saistošie noteikumi Nr.70 uz 15 lappusēm;



Saistošo noteikumu Nr.70 paskaidrojuma raksts uz 2 lappusēm.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


