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LĒMUMS 

Smiltenē 
2022.gada 25. maijā                                                 Nr. 261 

                         (protokols Nr.12, 39.§.) 

 

Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. marta saistošo noteikumu Nr. 13/22 “Par 

Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”  precizēšanu 

 

2021.gada 30. martā Smiltenes novada pašvaldības dome izdeva saistošos noteikumus Nr.13/22 “Par 

Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” (apstiprināti ar lēmumu Nr.164, protokols Nr.8, 54. §) (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 iebildumu, lūdzot izvērtēt un svītrot saistošo 

noteikumu 26. punktu. Ministrija norāda, ka nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņas mehānisms 

noteikts likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26. pantā. Jautājumi par laikā nenomaksāta nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu piedziņu risināmi vienīgi pašvaldības un fiziskās personas administratīvi 

tiesisko attiecību kontekstā. Ministrijas ieskatā ir izvērtējams, vai saistošo noteikumu 26. punktā 

izvirzītais nosacījums ir atbilstošs saistošo noteikumu mērķa sasniegšanai – veicināt nekustamo īpašumu 

pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai. 

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 

atzinumā minētajam un atbilstoši tam precizē saistošos noteikumus. 

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. Precizēt Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 30. marta saistošos noteikumus Nr. 13/22 “Par 

Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”  (turpmāk – saistošie noteikumi), svītrojot no saistošajiem 

noteikumiem 26. punktu. 



2. Precizēt saistošo noteikumu numerāciju atbilstoši izdarītajam precizējumam. 

3. Publicēt saistošos noteikumus Nr.13/22 un to paskaidrojuma rakstu oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis”. 

4. Informāciju par saistošajiem noteikumiem Nr.13/22 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 

 

 

 


