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LĒMUMS 

Smiltenē 
2022. gada 30. martā                                                   Nr. 164 

 (protokols Nr. 8, 54.§) 

 

Par Saistošo noteikumu Nr. 13/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu 

nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” 

projekta apstiprināšanu  

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts noteic, 

ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo 

pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. 

Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. 

jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos 

noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.  

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktam, viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tajā 

skaitā - ūdensapgādi un kanalizāciju. 

Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma 6. panta sestā daļa nosaka, ka vietējās 

pašvaldības dome var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, 

nosakot līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus. Finansējums šāda veida 

līdzfinansējuma nodrošināšanai paredzēts 2022. gada pašvaldības budžetā. 

Izstrādātais saistošo noteikumu „ Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu 

nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” projekts paredz 

Smiltenes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējuma apmēru un tā 

saņemšanas nosacījumus nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmai. 

 Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir veicināt nekustamo īpašumu pieslēgšanu 

centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. 

Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2022. gada 23. marta atzinumu (sēdes protokols Nr.5) un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās 

daļas 11.punktu un trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta sesto daļu, 

atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis 

Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Mārtiņš Vīgants, Otārs 

Putrālis, Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 13/22 „Par Smiltenes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmai” projektu (pielikumā). 
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2. Uzdot pašvaldības Kancelejas nodaļai saistošos noteikumus Nr. 13/22 un to 

paskaidrojuma rakstu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai.  

3. Pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma 

saņemšanas publicēt saistošos noteikumus Nr. 13/22 un to paskaidrojuma rakstu 

oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.  

4. Publicēt informāciju par saistošajiem noteikumiem Nr. 13/22  pašvaldības bezmaksas 

izdevumā „Smiltenes novada pašvaldības Vēstis” un izlikt tos redzamā vietā Smiltenes 

novada pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                         E.Avotiņš 
 


