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LĒMUMS 

Rugāju novada Rugāju pagastā  

21.01.2021.                               Nr. 18 

                                                                                                                     (protokols Nr. 1, 18.§) 

Par saistošo noteikumu Nr. 11/2020  

“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas  

un lietošanas kārtība Rugāju novadā” precizēšanu 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un 

kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, 

novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Likuma “Par 

pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 11.punkts paredz, ka dome ir tiesīga izdot saistošus 

noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, par 

republikas pilsētas vai novada pašvaldības inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūras 

aizsardzību, savukārt augstāk minētās normas trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos 

noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 

Rugāju novada dome 2020. gada 17. decembrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.11/2020  

“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rugāju novadā”. 

2021. gada 20. janvārī saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums ar 

iebildumiem. Rugāju novada dome ir izvērtējusi iebildumus un sagatavojusi noteikumu precizēto 

versiju.  

Saskaņā ar augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “par pašvaldībām” 43. panta pirmās 

daļas 11. punktu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kārlis 

Brūvers, Kaspars Duļevskis, Agris Kalnējs, Andris Leons, Maruta Paidere, PRET – 0, ATTURAS 

– 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Precizēt saistošos noteikumus Nr. 11/2020 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rugāju novadā”. 

2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai. 

 

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr. 11/2020 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanas un lietošanas kārtība Rugāju novadā” un tiem pievienotais paskaidrojuma raksts, 

pavisam uz 18 lpp. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     S.Kapteine 
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