
 
Saulkrastu novada dome 

_____________________________________________________________________________________________ 

Reģ. Nr. 90000068680, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160 

tālrunis 67951250, fakss 67951150,e-pasts: pasts@saulkrasti.lv 

 

 
2020.gada 26.februārī  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Saulkrastos 

Nr. SN 5/2020  

Apstiprināti 
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 (prot. Nr. 8/2020§24)  

 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 26.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.SN9/2019 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 

un uzskaites kārtība Saulkrastu novada pašvaldībā” 

 

Izdoti saskaņā ar  

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 

 6.panta ceturtās daļas 5.punktu, 

Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr.384 

 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu  

apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu 

 

Grozīt Saulkrastu novada domes 2019.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.SN9/2019 

“Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Saulkrastu novada 

pašvaldībā” 20.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

“20.2. ir noslēdzis rakstveida līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju vai citu notekūdeņu pieņemšanas 

vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku 

par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu;” 

 

 

Domes priekšsēdētājs  Normunds Līcis 
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Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 26.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.SN9/2019 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 

un uzskaites kārtība Saulkrastu novada pašvaldībā” 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura 

izklāsts 
Saistošo noteikumu 20.punkta esošā redakcija nosaka, ka 

Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus Saulkrastu novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā ir tiesīgs sniegt asenizators, 

kurš: 

20.1. ir reģistrējies Saulkrastu novada pašvaldībā, iesniedzot tai 

rakstveida iesniegumu (3.pielikums) par asenizācijas pakalpojumu 

sniegšanu, tajā norādot informāciju par noslēgto līgumu ar 

Pakalpojumu sniedzēju vai citu notekūdeņu pieņemšanas vietas 

īpašnieku, valdītāju vai turētāju vai specializēto notekūdeņu 

pieņemšanas vietas īpašnieku (noslēgšanas datums), kā arī apliecinot 

savu atbilstību Noteikumu prasībām; 

20.2. ir noslēdzis rakstveida līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju par 

decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un 

nosēdumu pieņemšanu; 

20.3. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus 

Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar 

traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu; 20.4. iesnieguma 

iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai 

skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro. 

 

Saistošo noteikumu grozījumi ir nepieciešami 20.2.apakšpunktā, lai 

precizētu, ka asenizatoram ir tiesības noslēgt rakstveida līgumu ne 

tikai ar Pakalpojumu sniedzēju, bet arī ar citu notekūdeņu 

pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju vai specializēto 

notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, kā tas minēts jau 

20.1.apakšpunktā. 

2. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Novērstu normatīvā akta redakcionālās nepilnības 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Neietekmē.  

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Neietekmē.  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 

6. Informācija par 

konsultācijām 

Nebija nepieciešamas. 

  

Domes priekšsēdētājs         N.Līcis 

 


