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Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un atkārtoti 
konceptuāli nesaskaņo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, jo 
noteikumi nosaka decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību, 
nosakot vietējai pašvaldībai jaunas paplašinātas funkcijas – organizēt 
decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistru un uzturēt to. 

Paskaidrojam, ka decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveide 
un uzturēšana nav pašvaldības funkcija pašvaldības autonomās funkcijas 
izpratnē, kas nozīmē, ka pašvaldībai tiek uzdots pildīt jaunu funkciju. Reģistra 
izveide prasīs papildu izdevumus pašvaldībām vai sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem. Saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 8. pantu, pašvaldībām var uzdot pildīt autonomās funkcijas, 
tomēr vienlaikus attiecīgi jānosaka papildu finansēšanas avoti un apjoms, ja 
funkciju izpilde saistīta ar izdevumu palielināšanos. Ņemot vērā minēto, tā kā 
tiek plānots palielināt pašvaldību funkcijas, tad LPS pieprasa noteikt avotus, 
no kuriem šī funkcija tiks finansētas, kaut vai anotācijā minētājā apjomā. 

 
LPS atkārtoti uzsver, ka redz šāda reģistra izveidi tikai kā centralizētu, 

vienotu valsts un pašvaldību reģistru, nevis kā sadrumstalotu uzskaiti 
elektroniskā formā, piemēram, izmantojot Excel izklājlapas. Vienots 
risinājums neapšaubāmi būtu ekonomiski izdevīgāks gan tā izveidē, gan 
ilgtermiņā arī uzturēšanā, nerunājot jau par priekšrocībām, ko ir iespējams 
nodrošināt šādā risinājumā. Piemēram, uz tā bāzes izveidot e-pakalpojumus 
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iedzīvotājiem ziņu iesniegšanai elektroniskā formā, ko nav iespējams 
realizēt, ja uzskaite tiek organizēta decentralizēti. Papildus arguments 
vienotam risinājumam ir, ka to var izveidot jau uz kāda no pašvaldību rīcībā 
esošiem IT risinājumiem, piemēram, programmatūra “NĪNO”, kuru izmanto 
praktiski visas pašvaldības, kas satur lielāko daļu informācijas par 
iedzīvotājiem, to īpašumiem un ar salīdzinoši nelielām izmaksām to būtu 
iespējams papildināt ar decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaitei 
nepieciešamiem datiem. 

Šāda vienota reģistra izveide varētu izmaksāt  līdz 100 000 EUR ar 
ikgadējiem uzturēšanas izdevumiem 10–15% apmērā no izveidošanas 
summas. Kā finanšu avotu izveidošanai LPS ierosina izmantot ERAF 2014.–
2020. gada struktūrfondu finansējumu, kas ir atvēlēts IKT 2. kārtas projektu 
realizācijai. Uzturēšanas izdevumus iespējams segt dalīti, piesaistot gan valsts 
budžetu, gan pašvaldību līdzfinansējumu.    

 
Lūdzam anotācijā iekļaut arī informāciju par papildu ieguldījumiem, 

kuri daļai pašvaldību būs nepieciešami, lai ierīkotu decentralizētajās 
kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu, septisko tvertņu dūņu vai 
kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu pieņemšanas vietas, kā arī par 
izdevumiem komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai, jo daļa 
komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu plānotas, neņemot vērā attīrāmā 
piesārņojuma apjomu no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām. 

Lūdzam anotācijā korekti aizpildīt tabulu sadaļa Tiesību akta projekta 
ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem, ierakstot, kad un kurā gadā valsts 
kompensēs anotācijā aprēķināto ietekmi uz pašvaldību budžetiem. 
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Ivita Peipiņa, padomniece reģionālās attīstības jautājumos  
67508563, ivita.peipina@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


