
Paskaidrojuma raksts 

 
Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta saistošajiem noteikumiem 

Nr.30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 

lietošanas kārtība  Ādažu novadā” 

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

1.1. Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto 

daļu;  

1.2. Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 

6.panta ceturto daļu pašvaldības dome izdod saistošos 

noteikumus, kuros paredz:  

1) kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un 

būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai 

vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;  

2) centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās 

kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un 

aizsardzības prasības;  

3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā 

ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un 

izbeigšanas noteikumus;  

4) brīvkrānu izmantošanas kārtību;  

5) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību;  

1.3. saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.marta 

noteikumu Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 

39.1.apakšpunktu, pašvaldība saistošajos noteikumos norāda 

ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramās prasības 

gadījumā, ja nav uzstādīts komercuzskaites mēraparāts;  

1.4. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir organizēt 

ūdenssaimniecības pakalpojumus Ādažu novadā. 

 

2.Īss projekta satura izklāsts  2.1.  Saistošie noteikumi nosaka:  

2.1.1. Kārtību kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli un 

būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes vai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai;  

2.1.2. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās 

kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un 

aizsardzības prasības;  

2.1.3. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā 

ietveramos noteikumus, līguma slēgšanas, grozīšanas un 

izbeigšanas kārtību;  

2.1.4. Ugunsdzēsības ierīču (hidrantu) un Brīvkrānu 

izmantošanas kārtību; 

2.1.5. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 

un uzskaites kārtību; 

2.1.6. Administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu. 



3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu   

3.1. Nav attiecināms.  

 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā  

4.1. Saistošo noteikumu mērķgrupa ir ūdenssaimniecības 

pakalpojumu lietotāji, ūdenssaimniecības pakalpojumu un 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji Ādažu 

novada teritorijā. 

 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām  

5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo 

noteikumu piemērošanā ir Ādažu novada dome un 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji. 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām  

6.1. Saistošo noteikumu izstrāde notikusi sadarbībā ar 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem – SIA “Ādažu 

ūdens” un SIA “Garkalnes ūdens”; 

6.2.  Pēc Saistošo noteikumu projekta izskatīšanas Finanšu 

komitejas sēdē, projekts publicēts pašvaldības mājas lapā 

internetā www.adazi.lv, lai sabiedrības pārstāvjiem būtu 

iespējas izteikt priekšlikumus vai iebildumus. 

    

 
 

 

Domes priekšsēdētājs                  M.Sprindžuks 

http://www.adazi.lv/

