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LĒMUMS 

Smiltenē 
2022.gada 25. maijā                                                 Nr. 260 

                         (protokols Nr.12, 38.§.) 

 

Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. marta saistošo noteikumu Nr. 12/22 “Par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā”  

precizēšanu 

 

2021.gada 30. martā Smiltenes novada pašvaldības dome izdeva (lēmums Nr.163; protokols Nr.8, 

53. §) saistošos noteikumus Nr.12/22 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību Smiltenes novadā” (apstiprināti ar lēmumu Nr.163, protokols Nr.8, 53. §)  (turpmāk – 

saistošie noteikumi).  

2022.gada 10. maijā  pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

(turpmāk – Ministrija) rakstu Nr. 1-18/3416 “Par Smiltenes novada pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem ūdenssaimniecības jomā”  (turpmāk - Atzinums), kurā tā norāda, ka savas kompetences 

ietvaros ir izvērtējusi iepriekšminētos noteikumus un izsaka sekojošus iebildumus un priekšlikumus: 

Ministrija lūdz precizēt saistošo noteikumu 5.6 un 12.1. apakšpunktu, jo, saskaņā ar 

Grāmatvedības likuma 11. pantā un tā apakšpunktos noteikto, asenizatoram (pakalpojuma sniedzējam, 

kas ir komersants) ir jānodrošina precīzi noformēta attaisnojuma dokumenta izsniegšana pakalpojuma 

saņēmējam. Tāpēc Ministrija lūdz saistošo noteikumu 5.6 un 12.1. apakšpunktā norādīt informāciju par 

darījuma (pakalpojuma) summu, kā to nosaka Grāmatvedības likuma 11. panta 7. punkts. 

Secīgi Ministrija lūdz precizēt saistošo noteikumu 9.1. apakšpunktu, norādot, ka ūdens patēriņa 

norma komercuzskaitei ir noteikta saistošajos noteikumos Nr.8, līdz ar to lūdz šajā apakšpunktā iekļaut 

atsauci uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem, nevis pakalpojumu līgumu. Ministrija lūdz saistošo 

noteikumu 25. punktā precizēt atsauci uz saistošo noteikumu 25. punktu, jo pēc satura un konteksta 

redzams, ka atsaucei jābūt uz 24. punktu. 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.pantam, gadījumā, ja dome nepiekrīt ministrijas 

atzinumam, tad tā savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus.  

Izvērtējot ministrijas atzinumu un ieteikumu pārskatīt saistošos noteikumus, dome piekrīt ministrijas 

atzinuma 1., 3. un 4. punktos minētajam un atbilstoši tam precizē saistošos noteikumus. 

Dome nepiekrīt ministrijas atzinuma 2. punktā minētajam, jo decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

apsaimniekošanu (uzraudzību, reģistrēšanu, atskaitīšanos, utt.) pamatā regulē  2017. gada 27. jūnija 

Ministru kabineta noteikumi Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un to  9.1. apakšpunkts nosaka, minimumu, kas pārbaudāms darījumu 

apliecinošā dokumentā. Nenoliedzot, ka visiem komersantiem, tajā skaitā arī asenizatoriem ir jāievēro 

Grāmatvedības likuma prasības, pašvaldība norāda, ka šo saistošo noteikumu mērķis ir decentralizētās 

kanalizācijas apsaimniekošanas regulēšana un šajā kontekstā   norādīt pakalpojuma summu ir nepamatota 

prasība, jo tā satur komercnoslēpumu. Vienlaikus saistošie noteikumi nevar ierobežot ar likumu noteiktās 

prasības. 



 

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 11.punktu un 

trešo daļu,  45. panta trešo, ceturto un piekto daļu, , atklāti balsojot ar 13 balsīm “PAR” (Astrīda Harju, 

Mārtiņš Vīgants, Gita Mūrniece, Raivis Vizulis, Andris Abrāmovs, Dainis Aļeksējevs, Inga Ērgle, 

Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ainārs Mežulis, Otārs Putrālis, Toms Markss, Jānis Āboliņš), “PRET”- 

nav, “ATTURAS - nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Neprecizēt Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. marta saistošo noteikumu Nr. 12/22 “Par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā”  (turpmāk – 

saistošie noteikumi) 5.6. un 12.1. apakšpunktus, pamatojoties uz lēmuma aprakstā sniegto paskaidrojumu. 

2. Precizēt Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. marta saistošos noteikumus Nr. 12/22 “Par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā”  (turpmāk – 

saistošie noteikumi): 

2.1.Izteikt saistošo noteikumu 9.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 “9.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek 

izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu 

ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar 9.punktā norādīto 

formulu. Aprēķinā ietver vai nu faktiskos datus par kopējo ūdens patēriņu mēnesī, ko ir fiksējis 

komercuzskaites mēraparāts, vai Smiltenes novada pašvaldības 2022. gada 23. februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 8/22 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 

Smiltenes novadā” noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē 

neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim 

nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;” 

2.2.Izteikt saistošo noteikumu 25. punktu šādā redakcijā: 

 “25. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā 

no paziņojuma saņemšanas iesniedzot rakstveida iesniegumu Smiltenes novada pašvaldībai, kurā tiek 

norādīts lūguma pamatojums un ziņas par iesniegumā ietvertajiem apgalvojumiem. Reģistrācijas 

anulēšanas fakta apstrīdēšana neaptur noteikumu 24. punktā norādītā paziņojuma darbību un neatbrīvo 

asenizatoru no MK noteikumu Nr. 384 10.3. punktā paredzētās informācijas iesniegšanas.” 
3. Publicēt saistošos noteikumus Nr.12/22 un to paskaidrojuma rakstu oficiālajā izdevumā "Latvijas 

Vēstnesis". 

4. Informāciju par saistošajiem noteikumiem Nr.12/22 publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā „Smiltenes 

novada pašvaldības Vēstis” un izlikt redzamā vietā Smiltenes novada pašvaldības domes ēkā un pagastu 

pārvaldēs. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                 E.Avotiņš 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p15
https://likumi.lv/ta/id/307861#p9

