
 

Dagdas novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.2019/4 

„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību  

Dagdas novadā”  paskaidrojuma raksts 

 

 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

 

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka: 

1.1. ciemus, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām 

kanalizācijas sistēmām neattiecas prasības par 

decentralizētajām kanalizācijas sistēmām; 

1.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu 

izvešanai  decentralizētajām kanalizācijas sistēmām; 

1.3. decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un 

uzraudzības kārtību; 

1.4. prasību minimumu asenizatoriem;  

1.5. atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu. 
 

2. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

2.1.Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās 

daļas 5.punkts un piektā daļa; 

2.2.Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 

“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punkts. 

 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžetā būs nepieciešams paredzēt finansējumu 

asenizatoru reģistra un decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

reģistra izveidei, uzturēšanai un aktualizācijai, kā arī 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības 

procesa nodrošināšanai. 

 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1. Mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 

tiesiskais regulējums, ir Dagdas novada pašvaldības 

aglomerācijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

īpašnieki un valdītāji, tajos ciemos un apdzīvotajās vietās, 

kurās saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu ir izbūvēti 

centralizētās kanalizācijas tīkli. 

4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz 

mērķa grupu nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, 

veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību 

u.c. 

 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolēs: 

5.1.1. Dagdas novada pašvaldības deleģēts sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, jeb SIA “Dagdas 

komunālā saimniecība”, savas kompetences ietvaros; 

5.1.2. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas 

funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu 

izpildi; 

5.1.3. Saistošo noteikumu piemērošanā attiecībā uz asenizatoru 

reģistrēšanu var vērsties Dagdas novada pašvaldības kancelejā; 

5.1.4. Saistošo noteikumu piemērošanā attiecībā uz 

decentralizētās kanalizācijas sistēmu, reģistrāciju un kontroli 

var vērsties SIA “Dagdas komunālā saimniecība” 

 



 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

 

6. Normatīvie akti, kuri tika 

izmantoti un attiecināti saistošo 

noteikumu nosacījumu izstrādē 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

pielietojumam 

6.1.Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums. 

6.2.Likums „Par pašvaldībām”. 

6.3.Autopārvadājumu likums. 

6.4.Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.327 

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 

„Kanalizācijas būves”. 

6.5.Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumi Nr.34 

„Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”. 

6.6.Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi 

Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B, C kategorijas 

piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B 

kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”. 

 

7. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas. 

 

 

 

Dagdas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs                                                                                    A.Trūlis 

 

 

 

 


