2017.gada 29 martā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos

Nr. SN 4/2017
Apstiprināti
Saulkrastu novada domes
2017.gada 29.marta sēdē
(prot. Nr.4/2017§24)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.8 “Par
centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju
būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma 6.panta ceturtās daļas 1., 2., 3. un 4.punktu
un likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 11. punktu

Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.marta saistošajos
noteikumos Nr.8 “Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību,
ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu novadā” (turpmāk - Noteikumi):
1.
Izteikt Noteikumu norādi uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 1., 2., 3. un
4.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 11. punktu”.
2.
Aizstāt Noteikumos lietoto terminu skaidrojumā vārdus “Sadzīves un ražošanas
notekūdeņi” ar vārdiem “komunālie notekūdeņi”.
3.
Papildināt Noteikumu 1.1.punktu ar jaunu trešo teikumu šādā redakcijā: “Noteikumi
nosaka brīvkrānu lietošanas un aizsardzības prasības.”.
4.

Izteikt Noteikumu 1.5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.5.2. dzeramā ūdens piegāde, nodrošinot ūdens spiedienu pieslēguma vietā pie centralizētā
ūdensvada tīkla ne mazāku par 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 326
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”” paredzēto;”
5.
Aizstāt Noteikumu 2.1.punktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “centralizētiem” un Ministru
kabineta noteikumu datumu “01.04.1997” ar datumu “19.08.2014.” un skaitli “112” ar skaitli
“500”.
6.

Aizstāt Noteikumu 2.2.1. apakšpunktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “centralizētam”.

7.
Aizstāt Noteikumu 2.3.2. apakšpunktā vārdus “pilsētas ielu tīkliem” ar vārdiem
“centralizētam ūdensvada un kanalizācijas tīklam”.
8.
Aizstāt Noteikumu 2.3.9.apakšpunktā datumu “01.04.1997.” ar datumu “19.08.2014.” un
skaitli “112” ar skaitli “500”.
9.

Aizstāt Noteikumu 3.1.1.apakšpunktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “centralizēta”.

10.

Aizstāt Noteikumu 3.1.1.6.apakšpunktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “centralizētam”.

11.

Aizstāt Noteikumu 3.3.1.apakšpunktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “centralizētā”.

12.
Aizstāt Noteikumu 3.3.2.apakšpunktā vārdus “sadzīves un ražošanas” ar vārdu
“komunālos”, vārdus “pilsētas kanalizācijas tīklos” ar vārdiem “centralizētā kanalizācijas
sistēmā”.
13.
Aizstāt Noteikumu 3.3.3.apakšpunktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “centralizētā” un vārdu
“tīklā” ar vārdu “sistēmā”.
14.
Svītrot Noteikumu 3.3.4.apakšpunktā pirmo vārdu “pilsētas” un aizstāt vārdus “pilsētas
kanalizācijā” ar vārdiem “centralizētā kanalizācijas sistēmā”.
15.
Aizstāt Noteikumu 3.3.5.apakšpunktā vārdus “pilsētas kanalizācijā” ar vārdiem
“centralizētā kanalizācijas sistēmā”.
16.
Aizstāt Noteikumu 3.3.6.apakšpunktā “pilsētas” ar vārdu “centralizētā” un vārdu “tīklā”
ar vārdu “sistēmā” un teikuma daļu “23.08.2001.noteikumu Nr.376 “Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 003 01” ar teikuma daļu šādā redakcijā “30.06.2015. noteikumu Nr. 338
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15”.
17.
Aizstāt Noteikumu 3.3.7. un 3.3.8. vārdu “tīklā” ar vārdu “sistēmā” un vārdu “pilsētas” ar
vārdu “centralizētā”.
18.
Aizstāt Noteikumu 3.5.6. vārdu “pilsētas” ar vārdu “centralizētā” un vārdu “tīklos” ar
vārdu “sistēmā”.
19.
Papildināt Noteikumus ar jaunu 3.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
1
“3.5. Nominālo ūdens caurplūdumu aprēķina Ministru kabineta noteikumu par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu noteiktā kārtībā.”.
20.
Aizstāt Noteikumu 4.1.apakšpunktā vārdu “pilsētas” ar vārdu “centralizētam” un vārdu
“tīkliem” ar vārdu “tīklam”.
21.
Aizstāt Noteikumu 5.2.punktā teikuma daļu “Latvijas būvnormatīvam LBN 221-98” ar
teikuma daļu “30.06.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 221-15” un papildināt aiz vārda “ievērojot” ar skaitļiem “22.08.2006.”.
22.

Svītrot Noteikumu 6.4.punktu.

23.

Svītrot Noteikumu 6.9., 6.10., 6.11., 6.12.,6.13., 6.14. un 6.15.punktu.

24.
Papildināt Noteikumus ar jaunu 6.16.punktu šādā redakcijā:
“6.16. Pakalpojuma sniedzējs var pārtraukt ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas
pakalpojumu sniegšanu Ministru kabineta noteikumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu un lietošanu noteiktā kārtībā.”.

25. Aizstāt IX.nodaļas nosaukumā vārdus “Sadzīves un ražošanas notekūdeņu” ar vārdiem
“Decentralizētas kanalizācijas sistēmas”.
26. Aizstāt 9.1., 9.2.punktā un 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4., 9.1.5., 9.1.6., 9.2.1., 9.2.3., 9.2.4.,
9.2.5. un 9.2.6. apakšpunktā un vārdus “sadzīves un ražošanas” ar vārdu “komunālo”
27.
Papildināt noteikumus ar jaunu nodaļu IX.1 Ūdens brīvkrāni, to lietošanas un aizsardzības
prasības šādā redakcijā:
“IX.1 Ūdens brīvkrāni, to lietošanas un aizsardzības prasības
9.11. Jaunu ūdens brīvkrānu uzstādīšana ir saskaņojama ar Pakalpojuma sniedzēju. Ierīkojot
ūdens brīvkrānu, tas aprīkojams ar komercuzskaites mezglu.
9.12. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus, Pakalpojuma lietotājam ir jānoslēdz līgums ar
Pakalpojuma sniedzēju.
9.13. Brīvkrāna tuvumā ir aizliegts mazgāt veļu, automašīnas, traukus, mājdzīvniekus un
veikt citas darbības, kas ir pretrunā ar sanitārajām normām. Brīvkrāniem ir aizliegts
pievienot lokanās caurules.
9.14. Fiziskām un juridiskām personām, kuras sabojājušas brīvkrānu, un/vai atklājušas tā
bojājumus, nekavējoties jāziņo par to pakalpojuma sniedzējam.
9.15. Pakalpojuma lietotāja patērēto ūdens daudzumu no brīvkrāna nosaka pēc
komercuzskaites mēraparāta rādījumiem.”.
28. Svītrot Noteikumu 2.pielikumu.
29. Svītrot Noteikumu tekstā vārdus “(2.pielikums)”.
Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

2017. gada 29.marta saistošo noteikumu Nr. SN 4/2017
„Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.8
“Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju
būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu novadā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Grozījumu
izstrādes
nepieciešamību
nosaka
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās
daļas 1., 2., 3. un 4.punkts.
Ar grozījumiem tiek precizēti atsevišķi punkti Saulkrastu
novada domes 2012.gada 28.marta saistošajos noteikumos
Nr. 8 „Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un
būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu
novadā”.
2. Īss projekta satura izklāsts
1. Precizēta norāde uz saistošo noteikumu izdošanas
tiesisko pamatu.
2. Saistošie noteikumi papildināti ar ūdens brīvkrānu
lietošanas kārtību un aizsardzības prasībām.
3. Saistošie noteikumi noteic, ka Pakalpojumu sniedzējs var
pārtraukt un atjaunot ūdenssaimniecības pakalpojuma
sniegšanu, pamatojoties uz 2016.gada 22.marta Ministru
kabineta noteikumiem Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”.
4. Saistošie noteikumi paredz svītrot 2.pielikumu un
papildināt saistošos noteikumus ar nominālo ūdens
caurplūdumu aprēķina noteikšanas kārtību.
5. Papildus precizēti atsevišķi saistošo noteikumu punkti.
3. Informācija par plānoto projekta Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko
ietekmi uz sociāli ekonomisko
stāvokli.
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Nav attiecināms.
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar Notikušas konsultācijas SIA “Saulkrastu komunālserviss”.
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

E.Grāvītis

