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1.Projekta
nepieciešamības
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Informācija
2016.gada 1.janvārī ir stājies spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likums. Likuma 6.panta ceturtā daļa nosaka pašvaldības pienākums izdot
saistošos noteikumus par normatīvajā aktā paredzētajiem jautājumiem
ūdensapgādes un kanalizācijas jomā. Attiecīgi ir atceļami Preiļu novada
domes 2011. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 2011/12 “Par
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju, lietošanu un
aizsardzību Preiļu novadā”, kas līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma spēkā stāšanās brīdim regulēja ūdensapgādes un kanalizācijas
jautājumus.
1.1. saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6.panta ceturto daļu;
1.2. saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto
daļu pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz:
1) kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek
pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai;
2) centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas
sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;
3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos
noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus;
4) brīvkrānu izmantošanas kārtību;
5) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību;
1.3. saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumu Nr.174
“Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un
lietošanu” 39.1.apakšpunktu, pašvaldība saistošajos noteikumos norāda
ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramās prasības gadījumā, ja
nav uzstādīts komercuzskaites mēraparāts;
1.4. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir organizēt ūdenssaimniecības
pakalpojumus Preiļu novadā;
1.5. saistošie noteikumi nosaka:
1.5.1. Kārtību kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli un būves tiek
pievienotas centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai;
1.5.2. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas
sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;
1.5.3. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos
noteikumus, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

1.5.4. Administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu.

2. Īss projekta satura
izklāsts
2.1.saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, lai
veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību, uzlabotu
vides situāciju un dabas resursu racionālu izmantošanu Preiļu novadā.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

3.1.nav attiecināms.

4.1.saistošo noteikumu mērķgrupa ir ūdenssaimniecības pakalpojumu
lietotāji, ūdenssaimniecības pakalpojumu un decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniedzēji Preiļu novada teritorijā

5.1.saistošo noteikumu izpildi nodrošina Preiļu novada pašvaldība;
5.2.Preiļu novada pašvaldība un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji
ir institūcijas, kurās fiziska vai juridiska persona var vērsties saistošo
noteikumu piemērošanas jautājumos.

6.1.saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar Preiļu
novada pašvaldības kapitālsabiedrību – SIA “Preiļu saimnieks”.

