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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības  
pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”, jo ir šādi iebildumi: 

 
1. Lūdzam izteikt noteikumu projekta 6. punktu šādā redakcijā: 

“Pakalpojuma sniedzējs, ņemot vērā centralizētās kanalizācijas sistēmas 
tehnisko stāvokli, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jaudu un tajā pielietoto 
tehnoloģisko procesu, var atļaut pakalpojuma lietotājam novadīt 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā ražošanas notekūdeņus ar atsevišķu 
piesārņojošo vielu augstāku pieļaujamo koncentrāciju, nekā noteikts šo 
noteikumu 5. punktā, pakalpojuma līgumā nosakot šo vielu maksimāli 
pieļaujamās koncentrācijas un papildu maksu par to attīrīšanu.” 

Atbalstām Latvijas Ūdenssaimniecības un kanalizācijas uzņēmumu  
asociācijas viedokli, ka, ja novadītie notekūdeņi nonāk kopējā kanalizācijas 
sistēmā, tad atsevišķi un precīzi nodalīt izdevumus par virslimita 
piesārņojuma attīrīšanu nav iespējams. 
2. Lūdzam papildināt 18. punktu ar jaunu daļu 18.4., izsakot to šādā 

redakcijā: “ja tiek veikta tāda nekustamā īpašuma pārbūve vai 
atjaunošana, kuram ir nodrošināta iespēja pievienoties centralizētajām 
ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas un kanalizācijas sistēmām”. 

3. Lūdzam precizēt 26.3. punktu, norādot, ka izbūvēto ārējo sadalošo tīklu 
nodošana ir bez atlīdzības vai ka nodošana notiek pašvaldības saistošo 
noteikumu paredzētajā kārtībā, tad katra pašvaldība varēs savā 
administratīvajā teritorijā noteikt kārtību, vadoties no savas maksātspējas 
un vēlmes attīstīt publisko pašvaldības infrastruktūru. 

4.  Lūdzam papildināt 32. punktu, paredzot gadījumus, kad iespējams 
vienoties par mēraparāta izbūvi ārpus piederības robežas, ievērojot 
ierobežojošos apstākļus, kas uzskaitīti 2014. gada 30. septembra Latvijas 
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Republikas Ministru kabineta noteikumos nr. 574 “Inženiertīklu 
izvietojums”. Ar ierobežojošiem apstākļiem tiek saprasts: esošo tīklu 
saglabāšanas pienākums, grunts parametri, blakus esošās būves, 
inženiertīklu attālumi (sk. 2014. gada 30. septembra Latvijas Republikas 
Ministru kabineta noteikumu nr. 574 “Inženiertīklu izvietojums” 4.–
8. punktu). 

5. Lūdzam precizēt noteikumu projekta 48. punktu, papildinot to, ka 
pakalpojuma lietotājs centralizētajā kanalizācijas sistēmā lietus ūdeņus 
novada atbilstoši vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem un  
līgumam. 
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


