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Vecumnieku novada pašvaldības aģentūras „Valles pašvaldības aģentūra”
sniegtie maksas pakalpojumi ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un
attīrīšanā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Publisko aģentūru likuma
2.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
3.4.1.1.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 pašvaldības aģentūras „Valles pašvaldības
aģentūra” (turpmāk – aģentūra) kompetenci sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas jomā, sniegto
maksas pakalpojumu veidus, cenrādi un maksāšanas kārtību Vecumnieku novada Stelpes un
Valles pagastu teritorijās.
2. Aģentūra pakalpojumus nodrošina atbilstoši likumā „Par pašvaldībām” noteiktajai pašvaldības
autonomo funkciju kompetencei - organizēt ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu
savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas (turpmāk – pakalpojumi) komunālos pakalpojumus.
3. Aģentūrai pakalpojumu sniegšanas teritorijā piešķirtas ekskluzīvas tiesības.
4. Saistošo noteikumu izpildes pārraudzību veic aģentūras direktors, Vecumnieku novada
pašvaldības izpilddirektors un Vecumnieku novada Domes pilnvarotās personas.
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II. Aģentūras manta
5. Aģentūra pakalpojumu sniegšanu nodrošina ar Vecumnieku novada pašvaldības mantu, kas
nodota tās valdījumā.
6. Aģentūrai ir tiesības iegādāties savai darbībai nepieciešamo kustamo mantu.
7. Tehnisko aprīkojumu Aģentūra uztur un atjauno atbilstoši pakalpojumu sniegšanai noteiktajām
prasībām.
8. Aģentūrai ir tiesības uzmantot iespējas saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā - un nosacījumus atlīdzības
(kompensācijas) maksājumu aprēķināšanai, kontrolei un pārskatīšanai, kā arī atlīdzības
(kompensācijas) maksājumu pārmaksas novēršanai un atmaksāšanai.
9. Uz 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.
III. Aģentūras sniegtie pakalpojumi
10. Aģentūras sniegto pakalpojumu veidi:
10.1. ūdensapgāde – ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde līdz pakalpojumu saņēmējam;
10.2. notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā – notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana
līdz iztekai ūdenstilpē.
IV. Pakalpojumu cenrādis
11. Aģentūra pakalpojumus sniedz saskaņā ar Vecumnieku novada Domes apstiprinātu cenrādi.
12. Pakalpojuma lietotājiem, kuriem ir uzstādīti ūdens skaitītāji, ūdens patēriņš mēnesī tiek noteikts
saskaņā ar skaitītāju rādītājiem.
13. Pakalpojuma lietotājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji, ūdens patēriņš mēnesī tiek
noteikts ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasības.
14. Dzīvnieku mītnēs, kurās nav uzstādīti ūdens skaitītāji, ūdens patēriņš uz lauksaimniecības
dzīvniekiem mēnesī tiek noteikts:
14.1. aita, kaza - 0,3 m3;
14.2. teļš (vecumā līdz 6 mēn.) - 0,3 m3 ;
14.3. cūka - 0,45 m3;
14.4. liellops (no 6 mēn. līdz 1 gadam) - 0,9 m3;
14.5. liellops (vecumā virs 1 gada) - 1,95 m3;
14.6. zirgs - 1,8 m3.
15. Maksa par kubikmetru ūdeni un kanalizāciju Valles ciemā bez pievienotās vērtības nodokļa:
15.1. aukstais ūdens - 0,36 Ls;
15.2. kanalizācija - 0,80 Ls.
16. Maksa par kubikmetru ūdeni un kanalizāciju Stelpes ciemā bez pievienotās vērtības nodokļa:
16.1. aukstais ūdens - 0,70 Ls;
16.2. kanalizācija - 0,90 Ls.
17. Maksa par kubikmetru ūdeni un kanalizāciju Nīzeres ciemā bez pievienotās vērtības nodokļa:
17.1. aukstais ūdens - 0,85 Ls;
17.2. kanalizācija - 0,40 Ls.
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V. Norēķinu kārtība
18. Aģentūra savā vārdā izraksta rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem un iekasē samaksu, kā arī
tai ir savs apstiprināts budžets.
19. Par aģentūras rēķinā norādīto samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem lietotāji norēķinās
skaidrā naudā, vai veicot pārskaitījumu uz aģentūras izsniegtajā rēķinā norādītā kredītiestādes
kontā.
20. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem paliek aģentūras rīcībā un izlietojami pilnīgai uzdevumu
izpildei nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanā.
VI. Noslēguma jautājumi
21. Aģentūras sniegto pakalpojumu izcenojumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā
kārtībā.
22. Saistošo noteikumu darbības termiņš ir līdz 2022.gada 31.decembrim.

Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs

R.Melgailis
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vecumnieku novada Domes 2013.gada 23.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2

„Vecumnieku novada pašvaldības aģentūras „Valles pašvaldības aģentūra„ sniegtie maksas
pakalpojumi ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā””
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā

2013.gada 23.janvārī

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija

1.1. Publisko aģentūru likuma 17.panta otrajā daļā noteikts, ka
aģentūras pašvaldības uzdevumu īstenošanu nodrošina, sniedzot
maksas pakalpojumus saskaņā ar pašvaldības Domes apstiprinātu
cenrādi, kurā nosaka maksāšanas kārtību, likmes un
atvieglojumus.
1.2. Likuma 17.panta ceturtajā daļā noteikts, ka pašvaldības
aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina
ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
Saistošie noteikumi nosaka Vecumnieku novada pašvaldības
aģentūras „Valles pašvaldības aģentūra” (turpmāk – aģentūra)
kompetenci sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas jomā, sniegto
maksas pakalpojumu veidus, cenrādi un maksāšanas kārtību
Vecumnieku novada Stelpes un Valles pagastu teritorijās.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanas
pašvaldības budžetu netiks radīta.

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

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešamības
veidot jaunas amata vietas, un saistošie noteikumi neradīs
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir „Valles
pašvaldība aģentūra”. Saistošo noteikumu izpildes pārraudzību
veic aģentūras direktors, Vecumnieku novada pašvaldības
izpilddirektors un Vecumnieku novada Domes pilnvarotās
personas.
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6.Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem
saistošie noteikumi
sagatavoti

7. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistoši noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 43.panta pirmās daļas
13.punktu, Publisko aģentūru likuma 2.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 3.4.1.1.aktivitāti
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” 19.pantu 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”.
7.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas
ar iestādes „Valles pašvaldība aģentūra” direktoru, Vecumnieku
novada domes speciālistiem un Domes deputātiem.
7.2. Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu, nosakot pašvaldības
aģentūru maksas pakalpojumu izcenojumus, nav nepieciešamas
konsultācijas ar privātpersonām.

Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs

R.Melgailis
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