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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

Raiņa iela 11, Skrunda, LV – 3326 

tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv  

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Skrundā, Skrundas novadā 

 

2019.gada 27.jūnijā                        Nr. 6/2019 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Skrundas novada domes  

sēdes lēmumu (prot. Nr. 8, 12.§) 

precizētā redakcija apstiprināta  

ar Skrundas novada domes 28.11.2019.  

sēdes lēmumu (prot. Nr. 15, 24.§) 

 

 

Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2010.gada 28.decembra  

saistošajos noteikumos Nr. 30/2010  

„Skrundas novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju 

aizsardzības noteikumi” 
 

Izdoti saskaņā ar 

Likuma „Par pašvaldībām”43.panta pirmās daļās 11.punktu,  

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto daļu 

 

1. Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2010.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 

30/2010 „Skrundas novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju aizsardzības 

noteikumi” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1.1. Izteikt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

“Izdoti saskaņā ar 43.panta pirmās daļas 11.punktu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 

6.panta ceturto daļu”, 

 

1.2. Papildināt  pirmo nodaļu „Vispārīgie noteikumi” ar 1.1.1punktu šādā redakcijā: 

„1.1. Noteikumi nosaka Skrundas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā - Pašvaldība): 

1.1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas 

centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai; 

1.1.2.centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas 

ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības; 

1.1.3. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.”, 

 

1.3. Papildināt pirmo nodaļu “Vispārīgie noteikumi” ar 1.1.2punktu šādā redakcijā: 

“1.1.2 Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

likumā noteiktajiem terminiem.”, 

 

1.4. Papildināt pirmo nodaļu “Vispārīgie noteikumi” ar 1.1.3punktu un izteikt šā punkta 
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ievaddaļu šādā redakcijā: 

“1.1.3 Šo noteikumu izpratnē lietotie termini:”, 

 

1.5. Terminus un to skaidrojumus izteikt punktā 1.1.3, 

 

1.6. Svītrot terminu “pakalpojumu sniedzējs” un tā skaidrojumu, 

 

1.7. Svītrot terminu “ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietotājs” un tā skaidrojumu, 

 

1.8. Terminu “pagaidu ūdensvada tīkli” izteikt šādā redakcijā: 

“tīkli, kuri izbūvēti celtniecības vajadzībām uz celtniecības laiku, un tīkli, kuri izbūvēti un tiek 

ekspluatēti par pakalpojumu lietotāja līdzekļiem, un neatbilst Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr. 326 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” (turpmāk – Latvijas būvnormatīvs);”, 

 

1.9. Izteikt 1.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.2.1. dzeramā ūdens ieguve un ražošana atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2017.gada 11.novembra noteikumu Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un 

kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām”;”, 

 

1.10. Izteikt 1.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“1.2.2. dzeramā ūdens piegāde, nodrošinot ūdens spiedienu ūdensvada tīklā atbilstoši Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.326 „Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15, „Ūdensapgādes būves”;”, 

 

1.11. Papildināt noteikumus ar 2.2.1punktu šādā redakcijā: 

“2.2.1 Atbilstoši sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veidam pakalpojumu sniedzējam ir 

pienākums par saviem līdzekļiem nodrošināt komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu vai 

nomaiņu un veikt sniegto pakalpojumu uzskaiti.”, 

 

1.12. Papildināt noteikumus ar 3.1.1punktu šādā redakcijā: 

“10.1 Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina komercuzskaites mēraparāta 

mezgla izbūvi saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem uz 

piederības robežas speciāli ierīkotā skatakā (ūdens mērītāja mezglā) vai ārpus piederības 

robežas pakalpojuma sniedzēja noteiktā vietā. 

 

1.13. Svītrot 4.1. un 4.2.punktus, 

 

1.14. Izteikt 5.2.punktu šādā redakcijā: 

„5.2. Lai nodrošinātu ūdensvada un kanalizācijas tīklu ekspluatāciju un drošību ir jāievēro 

Aizsargjoslu likuma 48.pantā ietvertais regulējums.”, 

 

1.15. Svītrot 5.3.punktu. 

 

1.16. Izteikt noteikumu sesto nodaļu “Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu” 

šādā redakcijā: 

“6.1. Atbildība par šo noteikumu pārkāpumiem tiek noteikta un soda sankcijas tiek piemērotas 

saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu. 

6.2. Par šo noteikumu trešajā un piektajā nodaļā minēto prasību pārkāpumiem personas var tikt 

sauktas pie administratīvās atbildības, piemērojot sodu – fiziskajām personām, piemērojot 

brīdinājumu vai naudas sodu no divām naudas soda vienībām līdz septiņdesmit naudas soda 

vienībām; juridiskajām personām, piemērojot brīdinājumu vai naudas sodu līdz divi simti 

astoņdesmit naudas soda vienībām.   

6.3. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 
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Skrundas novada Pašvaldības policijas amatpersonas.  

6.4. Administratīvā pārkāpuma lietu  izskata Skrundas novada pašvaldības Administratīvā 

komisija.  

6.5. Administratīvā soda piemērošana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu izpildīšanas.”, 

 

1.17. Svītrot noteikumu septīto nodaļu, 

 

1.18. Izteikt noteikumu astoto nodaļu „Noslēguma jautājumi” šādā redakcijā: 

„8.1. Pakalpojumu sniedzēja un Klienta attiecības, kas nav noteiktas šajos noteikumos, regulē 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8.2. Par sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramiem noteikumiem, kā arī 

tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumiem un brīvkrānu izmantošanas kārtību tiek 

izdoti atsevišķi saistošie noteikumi. 

8.3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Nīkrāces pagasta padomes 21.10.2003. 

saistošie noteikumi Nr. 1/2003 “Nīkrāces pagasta ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju 

ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”. 

8.4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas 

izdevumā. Noteikumu 6.nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.”, 

 

1.19. Izteikt noteikumu 1.tabulu šādā redakcijā: 

“1.tabula. Sadzīves notekūdeņi 

 

Parametri Mērvienība Pieļaujamā 

koncentrācija 

ieplūdē 

BSP 5 mg/litrs 350 

SV mg/litrs 450 

ĶSP mg/litrs 740 

N kop. mg/litrs 80 

P kop. mg/litrs 23 

Cinks mg/litrs 0.2 

Hroms mg/litrs 0.07 

Kadmijs mg/litrs 0.02 

Niķelis mg/litrs 0.1 

Svins mg/litrs 0.05 

Varš mg/litrs 0.05 

Dzīvsudrabs mg/litrs 0.005 

Naftas 

produkti 

mg/litrs 4.0 

SVAV mg/litrs 2.5 

Tauki mg/litrs 10 

 

1.20. Izteikt noteikumu 2.tabulu šādā redakcijā: 

“2.tabula. Dzeldas ciemata NAI notekūdeņi 

 

Parametrs  

Mērvienība Pieļaujamās 

koncentrācijas 

ieplūdē 

Ārkārtas situācijā 

īslaicīgi 

pieļaujamās 

maksimālās 

normas, 24 h 

BSP5 

mg/litrs 
350 420 
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SV 
mg/litrs 

450 540 

ĶSP 
mg/litrs 

740 890 

N kop. 
mg/litrs 

80 100 

P kop. 
mg/litrs 

23 28 

Tauki 
mg/litrs 

10 20 

Naftas 

produkti 

mg/litrs 
3 6 

 

 

 

Skrundas novada 

Domes priekšsēdētāja                              L. Robežniece 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2019   

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2010.gada 28.decembra saistošajos noteikumos 

Nr. 30/2010 „Skrundas novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju 

aizsardzības noteikumi”” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai atbilstu Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2017.gada 11.novembra noteikumu Nr. 671 

“Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, 

monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. Saistošo noteikumu 

saskaņošana ar Administratīvās atbildības likuma 16.pantu, kas 

nosaka, ka naudas soda apmēru pašvaldību saistošajos 

noteikumos izsaka naudas soda vienībās.  

2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017.gada 

11.novembra noteikumu Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās 

nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles 

kārtība” izteikti saistošo noteikumu “Skrundas novada 

ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju aizsardzības 

noteikumi” grozītie punkti, jaunā redakcijā izteiktas saistošajos 

noteikumos ietvertās tabulas. 

Atbilstoši Administratīvās atbildības likumam noteikumos 

piemērotās administratīvās atbildības naudas sodi izteikti naudas 

soda vienībās un saskaņota terminoloģija. 

Par sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā 

ietveramiem noteikumiem, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un 

izbeigšanas noteikumiem un brīvkrānu izmantošanas kārtību tiek 

izdoti atsevišķi saistošie noteikumi. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz 

pašvaldības budžetu.  

4. Informācija par projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi attieksies uz visiem uzņēmumiem, kuri 

ūdensapgādes un kanalizācijas nozarē sniedz sabiedriskos 

pakalpojumus un uz visām fiziskām vai juridiskās personām, 

kuras no pakalpojumu sniedzēja saņem ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumus.  

Noteikumi pēc būtības paredz izmaiņas administratīvajā atbildībā 

par saistošo noteikumu pārkāpumiem. Naudas sodu apmērs ir 

lielāks.  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu 

piemērošanā - uzņēmums, kurš ūdensapgādes un kanalizācijas 

nozarē sniedz sabiedriskos pakalpojumus – SIA “Skrundas 

komunālā saimniecība”. 

Noteikumi neparedz jaunas no esošā regulējuma atšķirīgas 

administratīvās procedūras.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošie noteikumi pēc būtības neparedz izmaiņas 

administratīvajā atbildībā par saistošo noteikumu pārkāpumiem, 

tādēļ sabiedrības līdzdalība nav organizēta.   

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                   L. Robežniece 

 


