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Nr.16

Vecumnieku novada Domes Valles pašvaldības aģentūras sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņa ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta
pirmās daļas 13.punktu, Publisko aģentūru
likuma panta otro daļu, 17.panta otro, ceturto
daļu, Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija
noteikumu Nr.606 „Noteikumi par darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma aktivitāti „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” 19.punktu un
Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra
noteikumiem Nr.843 „Noteikumi par darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.6.2.1. aktivitāti „Atbalsts
novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Vecumnieku novada Domes Valles pašvaldības aģentūras
(turpmāk - Valles pašvaldības aģentūra) ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas teritoriju,
tiesības, veidus, prasības pakalpojumu tehniskajam aprīkojumam, rīcību ar atlīdzības
(kompensācijas) maksājumiem kārtību, cenrādi un pakalpojumu sniegšanas laiku.
2. Valles pašvaldības aģentūra sniedz pakalpojumus atbilstoši likumā „Par pašvaldībām”
noteiktajai pašvaldības kompetencei ūdenssaimniecības jomā, lai nodrošinātu sabiedrības
vajadzības Vecumnieku novada Bārbeles, Kurmenes, Stelpes, Skaistkalnes un Valles pagastu
teritoriālajās vienībās.
3. Aģentūrai pakalpojumu sniegšanas teritorija piešķirtas īpašas tiesības.
4. Valles pašvaldības aģentūra sniedz šādus ūdenssaimniecības pakalpojumu veidus:
4.1. ūdens ražošana – ūdens ieguves, uzkrāšanas, spiediena nodrošināšana un sagatavošana
lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā;
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4.2. ūdens piegāde – ūdens piegāde no padeves centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā līdz
piederības robežai;
4.3. ūdensapgādes pakalpojumi – ūdens ražošana kopā ar ūdens piegādi;
4.4. notekūdeņu savākšana – notekūdeņu savākšana centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā
no piederības robežas un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
4.5. notekūdeņu attīrīšana – notekūdeņu attīrīšana un novadīšana vidē, tai skaitā virszemes
ūdensobjektos;
4.6. kanalizācijas pakalpojumi – notekūdeņu savākšana kopā ar notekūdeņu attīrīšanu.
II. Prasības pakalpojumu tehniskajam aprīkojumam
5. Valles pašvaldības aģentūra pakalpojumu sniegšanu nodrošina ar Vecumnieku novada
pašvaldības valdījumā nodotu un grāmatvedības uzskaitē esošu mantu.
6. Valles pašvaldības aģentūrai ir tiesības iegādāties savai darbībai nepieciešamo kustamo mantu.
7. Tehnisko aprīkojumu Valles pašvaldības aģentūra uztur un atjauno atbilstoši normatīvo aktu
pakalpojumu sniegšanai noteiktajām prasībām.
III. Rīcības ar atlīdzības (kompensācijas) maksājumiem kārtība
8. Valles pašvaldības aģentūrai, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajai kvalitātei, ir tiesības saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir investīcijas
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības maksājuma aprēķināšana,
kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības maksājuma pārmaksas novēršana un atmaksāšana
notiek atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka
prasības Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī
neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai.
9. Uz Valles pašvaldības aģentūras pakalpojumu sniegšanai paredzēto ieguldījumu minētajām
prasībām attiecināms Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra Lēmums Nr.2012/21/ES par
Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam
attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem
uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecības nozīmi.
10. Ja saistošo noteikumu darbība, beidzoties to termiņam, netiek pagarināta, Valles pašvaldības
aģentūrai kā pakalpojuma sniedzējai ir pienākums Vecumnieku novada pašvaldībai kā
pasūtītājam atmaksāt to ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo
pamatlīdzekļu, kuri izveidoti (iegūti) saņemot šo saistošo noteikumu 7.punktā paredzētos
atlīdzības maksājumus, nolietojuma (amortizācijas) daļu, kura līdz saistošo noteikumu
darbības termiņa beigām nebija un atbilstoši normatīvajiem aktiem nevarēja būt atskaitīta.
IV. Ūdenssaimniecības pakalpojumu cenrādis un sniegšanas kārtība
11. Valles pašvaldības aģentūra pakalpojumu maksu aprēķina saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas padomes 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” pamatprincipiem.
12. Vecumnieku novada Dome Valles pašvaldības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem ir
apstiprinājusi šādu cenrādi:
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Ūdenssaimniecības pakalpojumu
veidus
Ūdens ražošana
Ūdens piegāde
Ūdensapgādes pakalpojumi
Notekūdeņu savākšana
Notekūdeņu attīrīšana
Kanalizācijas pakalpojumi
Ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumi kopā

Maksa par pakalpojumu
EUR/m3 bez PVN
0,58
0,67
1,25
0,69
0,93
1,62
2,87

13. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību nosaka
Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi.
14. Lauksaimniecības dzīvnieku mītnēs, kurās nav uzstādīti komercuzskaites mēraparāti, tiek
noteikts šāds ūdens patēriņš mēnesī:
14.1. aitai, kazai – 0,3 m3;
14.2. teļam (vecumā līdz 6 mēnešiem) – 0,3 m3;
14.3. cūkai – 0,45 m3;
14.4. liellopam (no 6 mēnešiem līdz gadam) – 0,9 m3;
14.5. liellopam (no gada vecuma) – 1,95 m3;
14.6. zirgam – 1,8 m3.
V. Noslēguma jautājumi
15. Saistošo noteikumu darbības termiņš ir līdz 2025.gada 31.decembrim.
16. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Vecumnieku novada Domes 2013.gada
23.janvāra saistošie noteikumi „Vecumnieku novada pašvaldības aģentūras „Valles
pašvaldības aģentūra” sniegtie maksas pakalpojumi ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un
attīrīšanā”.

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vecumnieku novada Domes saistošajiem noteikumiem „Vecumnieku novada Domes
Valles pašvaldības aģentūras sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu cenrādis”
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2019.gada 19.decembrī
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
Publisko aģentūru likuma 17. panta pirmā, otrā un ceturtā daļa
regulē to, ka pašvaldības aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus
nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem.
Papildu saistošajos noteikumos ir iekļautas aģentūras tiesības
saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir investīcijas sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā, atbilstoši Eiropas
Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas
nosaka prasības Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistīšanai
ieguldījumiem ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī
neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai.
Lai saistošajos noteikumos būtu ietverta aktuālā informācija par
aģentūrai deleģēto funkciju izpildi saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju organizēt iedzīvotajiem komunālos
pakalpojumus, tajā skaitā dzeramā ūdens piegādi, tajos ir
nepieciešams regulējums, kas nodrošinātu to atbilstību Eiropas
Savienības un Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīviem
aktiem.
Saistošie noteikumi nosaka Vecumnieku novada Domes Valles
pašvaldības aģentūras ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
teritoriju, tiesības, veidus, prasības pakalpojumu tehniskajam
aprīkojumam, rīcību ar atlīdzības (kompensācijas) maksājumiem
kārtību, cenrādi un pakalpojumu sniegšanas laiku.
Valles pašvaldības aģentūra sniedz pakalpojumus atbilstoši likumā
„Par pašvaldībām” noteiktajai pašvaldības kompetencei
ūdenssaimniecības jomā, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības
Vecumnieku novada Bārbeles, Kurmenes, Stelpes, Skaistkalnes un
Valles pagasta teritoriālajās vienībās.
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3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neradīs finansiālu ietekmi uz
pašvaldības budžetu.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešamības
veidot jaunas amata vietas.
Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu
tiesiskais regulējums, ir novada administratīvajā teritorijā esošās
valsts un pašvaldību iestādes, privātpersonas – fiziskās un juridiskās
personas, kuras lieto aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus
ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs
mērķgrupu, nodrošinot novada administratīvajā teritorijā iespēju
lietot aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus ūdensapgādē.
Tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupai jaunas tiesības, taču
nodrošinās vienlīdzīgas iespējas lietot aģentūras sniegtos maksas
pakalpojumus, paaugstinās pakalpojumu izmantotāju dzīves
kvalitāti, veicinās ar informācijas (par pakalpojumu maksu
(izcenojumiem), to pamatotību un aprēķināšanas metodiku)
iegūšanu saistītu tiesību realizēšanu, uzlabos sabiedrības
informētību par pašvaldības uzdevumu īstenošanu u.c.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6.Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem
saistošie noteikumi
sagatavoti

7. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir Vecumnieku
novada Domes Valles pašvaldības aģentūra. Saistošo noteikumu
izpildes pārraudzību veic aģentūras direktors, Vecumnieku novada
pašvaldības izpilddirektors, Vecumnieku novada Dome un tās
pilnvarotās amatpersonas.
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Publisko aģentūru likuma panta otro daļu, 17.panta otro, ceturto
daļu, Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr.606
„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma aktivitāti „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz
2000”” 19.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra
noteikumiem Nr.843 „Noteikumi par darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.2.1. aktivitāti
„Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”
Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar
pakalpojumu lietotājiem, pašvaldības speciālistiem un deputātiem.

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs
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