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Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
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2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo

bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada

saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet

ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim ir spēkā novadu veidojošo bijušo

pašvaldību saistošie noteikumi.



Saistošo noteikumu statistika DKS jomā  

Nav iesniegti 
ministrijā 
saskaņošanai 
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Iesniegti 
ministrijā, 
saskaņošanas 
procesā 
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Nav saistošo noteikumu ne 
sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu jomā, ne 
decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu jomā

Aizkraukles novada pašvaldība 
Krāslavas novada pašvaldība
Kuldīgas novada pašvaldība 
Līvānu novada pašvaldība 
Ogres novada pašvaldība 
Valkas novada pašvaldība
Varakļānu novada pašvaldība  
Ventspils novada pašvaldība 

Nav saistošo noteikumu decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu jomā

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Nav saistošo noteikumu sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā

Augšdaugavas novada pašvaldība



Biežākie nesaskaņošanas iemesli - iespējamie risinājumi  
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Pārāk plašas atsauces saistošo 
noteikumu deleģējumā 

Iekļaut to deleģējumu, kas dots ŪPL un 
saistītajos MK noteikumos 

Termina «komercuzskaites mēraparāts» 
nepiemērota izmantošana 

Ņemt vērā, ka šis termins ir attiecināms uz 
sabiedriskajiem ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem 

Noteikumu prasības attiecinātas un visu 
novada administratīvo teritoriju, netiek 
skaidri noteikts, ka attiecas tikai uz 
ciemiem un pilsētām

Iekļaut atsauci uz ciemiem, kas noteikti 
pašvaldības teritorijas plānojumā kā ciemi 

DKS piemērotas stingrākas prasības 
nekā MK noteikumos

Atsevišķas prasības iedzīvotājiem 
noteiktas kā obligātas

Skatīt un ņemt vērā augstāka spēka 
normatīvajos aktos noteikto 



Ūdens patēriņa un notekūdeņu izvešanas biežuma noteikšana:

1. izmantojot centralizētos ūdensapgādes pakalpojumus un komercuzskaites mēraparātu, novadīto
notekūdeņu daudzumu pieņemt vienādu ar patērētā ūdens daudzumu (..);

2. izmantojot centralizētos ūdensapgādes pakalpojumus bez komercuzskaites mēraparāta, pielietot
ūdens patēriņa normu, ko noteikusi Pašvaldība vienai personai (..);

3. fiziskas personas, kas izmanto lokālās ūdens iegūšanas iekārtas, tās var aprīkot ar ūdens
patēriņa mēraparātu, kura rādījumus par patērēto ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu daudzuma
noteikšanai (..);

4. fiziskām personām, kas izmanto lokālās ūdens iegūšanas iekārtas, kuras nevar aprīkot ar ūdens
patēriņa mēraparātu, pielieto Pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu uz vienu nekustamajā
īpašumā deklarēto iedzīvotāju;

5. juridiskām personām, kas izmanto lokālās ūdens iegūšanas iekārtas, tās jāaprīko ar ūdens
patēriņa mēraparātu, kura rādījumus par patērēto ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu daudzuma
noteikšanai.
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Faktiskā ūdens patēriņa noteikšana



Biežāk sastopamās «sīkās» kļūdas

• Neprecīzi aprakstīta darījumu apliecinošā dokumentā ietveramā 
informācija.

• Nesaskan saistošajos noteikumos noteiktie termiņi.

• Neprecīzas atsauces uz saistošo noteikumu saistītajiem punktiem.
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Ieteikums  par administratīvās atbildības 
noteikšanu saistošajos noteikumos 
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Paldies par uzmanību!


