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GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA DOMES 30.03.2011.SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.3 “LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS
JUMPRAVAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS NOLIKUMS”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 13.punktu,Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu un
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”” 4.pielikuma 37.punktu

Izdarīt Lielvārdes novada domes 30.03.2011. saistošajos noteikumos
Nr.3
“Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras
nolikums” šādus grozījumus:
1. papildināt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar vārdiem:
„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”” 4.pielikuma 37.punktu”;
2. papildināt 2.punktu ar teikumu šādā redakcijā:
„Aģentūrai tiek piešķirtas īpašas tiesības sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumus Lielvārdes novada Jumpravas pagasta Jumpravas ciema un
Dzelmes ciema teritorijā.”;
3. izteikt 7.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.2.1. ūdensapgādes pakalpojumu, kas ietver:
7.2.1.1. LR un ES normatīvajos aktos paredzētajām prasībām atbilstoša ūdens
ieguvi, uzkrāšanu, sagatavošanu lietošanai (tai skaitā atdzelžošanu) un
novadīšanu ūdensvada tīklā,
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7.2.1.2. ūdens piegādi no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojumu
saņēmējam, to tarifu nosaka Lielvārdes novada pašvaldība;”;
4. izteikt 7.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.2.2. kanalizācijas pakalpojumus, kas ietver:
7.2.2.1. notekūdeņu savākšanu, notekūdeņu novadīšanu līdz notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām,
7.2.2.2. notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši LR un ES normatīvajos aktos
paredzētajām prasībām,
7.2.2.3. notekūdeņu novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpē, to tarifu nosaka
Lielvārdes novada pašvaldība;”;
5. papildināt 10.punktu ar teikumu šādā redakcijā:
„Aģentūra ir atbildīga par valdījumā esošo pamatlīdzekļu un tehniskā
aprīkojuma uzturēšanu un atjaunošanu, lai varētu nodrošināt šo noteikumu
7.punkta funkciju izpildi”.
6. papildināt noteikumus ar 24.1 un 24.2 punktiem šādā redakcijā:
„24.1 Lai nodrošinātu šo saistošo noteikumu 7.2.1. punktā noteikto sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajai kvalitātei, Aģentūra var saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir
investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības
maksājumu aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības maksājuma
pārmaksas novēršana un atmaksāšana notiek atbilstoši ES un LR normatīvajiem
aktiem, kas nosaka prasības ES fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju infrastruktūrā, šādu
projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un
atmaksāšanai.
24.2 Ja saistošo noteikumu darbība, beidzoties tās termiņam, netiek pagarināta,
Aģentūrai ir pienākums atmaksāt Lielvārdes novada pašvaldībai to
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo
pamatlīdzekļu, kuri izveidoti (iegūti) saņemot šo saistošo noteikumu 34.1 punktā
paredzētos atlīdzības maksājumus, nolietojuma (amortizācijas) daļu, kura līdz
līguma darbības termiņa beigām, nebija un atbilstoši normatīvajiem aktiem
nevarēja būt atskaitīta.”;
7. papildināt noteikumus ar VIII nodaļu „Noslēguma jautājumi” šādā
redakcijā:
„VIII. Noslēguma jautājumi
37. Šajos saistošajos noteikumos iekļauti nosacījumi, kādus pakalpojumu
sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmums par
Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punktu piemērošanu valsts
atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem

3

uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju
tautsaimniecisku nozīmi.
38. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Lielvārdes novada pašvaldības izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un ir spēkā
līdz 2023.gada 1.augustam.”

Domes priekšsēdētājs

A.Troska

Saistošo noteikumu projekta
„Grozījumi 30.03.2011. saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada
Jumpravas pašvaldības aģentūras nolikums””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta
satura izklāsts

Norādāmā informācija
Aģentūrai nepieciešams sagatavot un iesniegt Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansētās aktivitātes 3.4.1.1. aktivitātes
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar
iedzīvotāju skaitu līdz 2000” noteikumiem atbilstošu projektu
ūdenssaimniecības attīstībai Lielvārdes novada Jumpravas pagasta
Jumpravas ciemā.
Saistošie noteikumi izstrādāti atbilstoši VARAM 2012.gada „Vadlīnijas
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās aktivitātes 3.4.1.1.
aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros iesniegto projektu iesniegumu
vērtētājiem par projekta iesnieguma pielikumā pievienotajā pakalpojumu
(sabiedrisko pakalpojumu) līgumā, pārvaldes lēmumā vai pašvaldības
saistošajos noteikumos iekļauto nosacījumu atbilstības vērtēšanu
normatīvajos aktos sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem noteiktajām
prasībām” noteiktajām prasībām:
1) precizējot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus;
2) nosakot Aģentūrai īpašas tiesības veikt iepriekšminētos pakalpojumus
Lielvārdes novada Jumpravas pagasta Jumpravas ciemā un Dzelmes
ciemā;
3) nosakot Aģentūras atbildību par tās valdījumā esošo pamatlīdzekļu un
tehniskā aprīkojuma uzturēšanu un atjaunošanu ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu jomā;
4) nosakot Aģentūras tiesības saņemt atlīdzības (kompensācijas)
maksājumus, kā arī nosakot gadījumus, kad Aģentūrai
jāatmaksā atlīdzības maksājums;
5) nosakot Aģentūras nolikuma spēkā esamības termiņu;
6) noteikumos iekļaujot atsauci uz Eiropas Komisijas 2011.gada
20.decembra lēmumu 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 tautsaimniecisku
nozīmi.

3. Informācija par
plānoto projekta
Saistošie noteikumi neietekmēs pašvaldības budžetu
ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Par šo noteikumu piemērošanu informāciju var saņemt Lielvārdes
novada pašvaldības administrācijā un Jumpravas pagasta pārvaldē.
Projekta izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības
pārstāvjiem.

Domes priekšsēdētājs

A.Troska

