
 
 
 

3.pielikums Saulkrastu novada domes  
2012.gada 28.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 

 
 

Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.marta saistošo noteikumu �r.8 “Par 

centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju 

būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu novadā” paskaidrojuma 

raksts 

 
 
Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Informācija 

1.Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt savstarpējās attiecības starp 
Saulkrastu novada ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
sniedzēju un Saulkrastu novada ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu lietotājiem inženierkomunikāciju aizsardzības jomā. 
 
 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošie noteikumi paredz ūdensvada un kanalizācijas tīklu un 
būvju projektēšanas, izbūves, pievienošanas novada ūdensvada un 
kanalizācijas tīklam un pieņemšanas ekspluatācijā nosacījumus. 
Tiek noteikta līgumu noslēgšanas kārtība, ūdens patēriņa un 
notekūdeņu daudzuma uzskaite, norēķinu kārtība un patēriņa 
aprēķināšana noteikumu pārkāpumu gadījumos. Saistošie noteikumi 
paredz ūdensvada un kanalizācijas tīklu pievienošanas nosacījumus 
blakus esošā īpašuma ūdensvadam un kanalizācijai, kā arī 
ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas un 
aizsardzības prasības. 
Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kas ir 
pašvaldības ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietotāji, 
un ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam 
Saulkrastu novadā. 
 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 
 

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu. Lai 
nodrošinātu to izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas 
vai radīt jaunas darba vietas. 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms un skar visus 
novada iedzīvotājus un juridiskās personas. 
 
 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Kontrolēt noteikumu izpildi un sastādīt administratīvos protokolus 
savas kompetences robežās ir tiesīgas:  

o Saulkrastu novada pašvaldības  policijas amatpersonas; 
o Saulkrastu novada būvvaldes un Pakalpojumu sniedzēja 



pārstāvji, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu viņiem 
noteiktas ar Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja 
rīkojumu. 

Administratīvo pārkāpumu lietas par saistošo noteikumu 
pārkāpumiem izskata Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 
noteiktajā kārtībā. Administratīvo pārkāpumu lietu izskata un 
lēmumu tajā pieņem Saulkrastu novada domes Administratīvā 
komisija. 
 

6.Informācija par 
konsultācijām  

Saistošo noteikumu projekts izskatīts Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības un vides attīstības komitejā. 
 

 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                        E.Grāvītis 
 


