
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

Tālrunis 65237635,  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

30.01.2013.  

 

APSTIPRINĀTI  

ar Krustpils novada domes  

 30.01.2013. sēdes  lēmumu 

(protokols Nr. 1., 78.p.) 

Ar grozījumiem 

20.03.2013. Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2013/6 

„Grozījumi 30. 01.2013.Krustpils novada pašvaldības saistošajos noteikumos  

Nr.2013/ 3 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" sniegtiem maksas pakalpojumiem  

ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā Kūku pagasta Jaunās muižas ciemā” (sēdes protokols Nr.5, 47p.) 

 

16.10.2013. Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2013/30 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos   

Nr.2013/3 „Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" sniegtiem maksas pakalpojumiem  

ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā Kūku pagasta Jaunās muižas ciemā”” (protokols Nr. 21.; 29.p.) 

 

 

 

Krustpils novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.2013/ 3  

“Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" sniegtiem maksas pakalpojumiem 

ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā Kūku pagasta Jaunās muižas ciemā” 
 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko aģentūru likuma 

2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto 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 

 

1.Saistošie noteikumi nosaka, ka Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs)  

piešķir Krustpils novada pašvaldības aģentūrai „Jaunāmuiža” (turpmāk- Pakalpojumu 

sniedzējs) īpašas tiesības sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Krustpils  

novada administratīvās teritorijas Kūku pagastā Jaunās muižas ciemā.  

 

2. Pakalpojumu sniedzējs Krustpils  novada administratīvās teritorijas Kūku pagastā 

Jaunās muižas ciemā nodrošina:  

2.1. ūdensapgāde - ūdens ieguve, sagatavošana lietošanai un piegāde līdz pakalpojumu 

saņēmējam; 

2.2. kanalizācija - notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana līdz iztekai 

ūdenstilpē. 

 

3. Pakalpojumu sniedzēja saistošo noteikumu 2.punktā noteikto pakalpojumu veidi un 

to izcenojumi:  

3.1. Noteikt Krustpils novada Kūku pagasta Jaunās muižas ciemā daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju īrniekiem un privatizēto dzīvokļu īpašniekiem: 
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3.1.1. maksu par ūdensapgādi -auksto ūdeni dzīvokļos, kur uzstādīti ūdens skaitītāji – 

0.75 euro bez PVN, PVN 21% – 0.16 euro, kopā 0.91 euro par 1m
3
; 

3.1.2. maksu par ūdensapgādi - auksto ūdeni dzīvokļos, kur NAV uzstādīti ūdens 

skaitītāji - 2.72  euro bez PVN, PVN 21%  0.57 euro, kopā 3.29 euro par vienu cilvēku 

mēnesī; 

3.1.3. maksu par kanalizāciju - dzīvokļos, kur uzstādīti ūdens skaitītāji – 0.75 euro bez 

PVN, PVN 21% – 0.16 euro, kopā 0.91 euro par 1m
3
. 

3.1.4. maksu par kanalizāciju - dzīvokļos, kur NAV uzstādīti ūdens skaitītāji - 2.72  

euro bez PVN, PVN 21% – 0.57 euro, kopā 3.29 euro par vienu cilvēku mēnesī; 

3.2. Noteikt privātmāju īpašniekiem: 

3.2.1. maksu par ūdensapgādi - auksto ūdeni privātmājās, kur uzstādīti ūdens skaitītāji 

– 0.75 euro bez PVN, PVN 21% – 0.16 euro, kopā 0.91 euro par 1m
3
; 

3.2.2. maksu par kanalizāciju -  privātmājās, kur uzstādīti ūdens skaitītāji - 0.75 euro 

bez PVN, PVN 21% – 0.16 euro, kopā 0.91 euro par 1m
3
. 

3.3. Noteikt Krustpils novada Kūku pagasta Jaunās muižas ciemā neapdzīvojamo telpu 

un ēku īpašniekiem un nomniekiem – fiziskām un juridiskām personām: 

3.3.1. maksu par ūdensapgādi - auksto ūdeni telpās, kur uzstādīti ūdens skaitītāji – 0.75 

euro bez PVN, PVN 21% – 0.16 euro, kopā 0.91 euro par 1m
3
, (turpmāk – Patērētāji). 

Grozījumi izdarīti saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem  Nr.2013/30  

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos  Nr.2013/3 „Par 

pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā 

Kūku pagasta Jaunās muižas ciemā”” (protokols Nr. 21.; 29.p.) 

 

4. Pakalpojumu sniedzējs apņemas sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus 

atbilstoši LR un ES normatīvajos aktos paredzētajām dzeramā ūdens un notekūdeņu attīrīšanas 

kvalitātes prasībām.  

5. Pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par dzeramā ūdens ieguvi, dzeramā ūdens 

sagatavošanu un novadīšanu līdz Patērētājam. 

6. Pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par notekūdeņu savākšanu no Patērētāja, to 

novadīšanu uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, attīrīšanu un attīrīto notekūdeņu novadīšanu 

līdz iztekai ūdenstilpē. 

7. Pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par valdījumā esošo pamatlīdzekļu un tehniskā 

aprīkojuma uzturēšanu un atjaunošanu, lai varētu izpildīt šo pašvaldības saistošo noteikumu 4., 

5. un 6.punktus. 

8. Lai nodrošinātu šo saistošo noteikumu 4., 5 un 6. punktos noteikto sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kvalitātei, 

sabiedrisko Pakalpojumu sniedzējs 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. 

9. Ja saistošo noteikumu darbība, beidzoties tās termiņam, netiek pagarināta, 

sabiedrisko Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums Pasūtītājam atmaksāt to ūdenssaimniecības 

sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu, kuri izveidoti (iegūti) 

saņemot šo saistošo noteikumu 8.punktā paredzētos atlīdzības maksājumus, nolietojuma 

(amortizācijas) daļu, kura līdz līguma darbības termiņa beigām, nebija un atbilstoši 

normatīvajiem aktiem nevarēja būt atskaitīta. 

10. Par Pakalpojumu sniedzēja sniegtiem pakalpojumiem Patērētāji norēķinās 

bezskaidrā naudā, veicot pārskaitījumu uz aģentūras izsniegtajā rēķina norādītajiem bankas 

kontiem vai skaidrā naudā Pakalpojuma sniedzēja kasē, ievērojot rēķinā norādīto samaksas 

termiņu. 

10.¹ 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.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par 

sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar 

vispārēju tautsaimniecisku nozīmi. 
Grozījumi izdarīti saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem  Nr.2013/6 

(20.03.2013. sēdes protokols Nr.5., 47p.) 

 

11. Saistošie noteikumi publicējami Krustpils novada pašvaldības laikrakstā "Krustpils 

Novadnieks " un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

12. Šie saistošie noteikumi ir spēkā līdz 2020. gada 30. janvārim.  

13. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku Krustpils novada domes 

2011.gada 23.marta ar sēdes lēmumu (prot.nr.5.,9.) apstiprināto Krustpils novada pašvaldības 

Saistošo noteikumu Nr.2011/5 „Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” maksas 

pakalpojumiem” 1.punkta noteiktā Pielikuma Nr.1 „Par pašvaldības aģentūras  "Jaunāmuiža" 

sniegto publisko pakalpojumu izcenojumiem” 7.1. un 7.2.punkts. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs   K.Pabērzs 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

Tālrunis 65237635,  Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

30.01.2013.  

 

APSTIPRINĀTS  

ar Krustpils novada domes  

 30.01.2013. sēdes  lēmumu 

(protokols Nr. 1., 78.p.) 

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2013/ 3 

“Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" sniegtiem maksas pakalpojumiem 

ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā Kūku pagasta Jaunās muižas ciemā” 

 paskaidrojuma raksts 

I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums P/a „Jaunāmuiža” sniedz pakalpojumus atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajai pašvaldības kompetencei, lai nodrošinātu 

sabiedrības vajadzības Krustpils novada Kūku pagasta Jaunās 

muižas ciemā; 

Pastāvošais tiesiskais regulējums: 

1. Likums „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

1.punkts cita starpā noteic pašvaldību autonomo funkciju – 

organizēt iedzīvotajiem komunālos pakalpojumus, tostarp 

ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, 

novadīšana un attīrīšana, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas 

dzīvojamais fonds; 

2. Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

14.punkts „c” apakšpunkts noteic, ka dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 

turklāt tikai dome var noteikt maksu par pašvaldības 

ūdensvada un kanalizācijas lietošanu; 

3. Publisko aģentūru likuma 17.panta otrā daļa paredz, ka 

pašvaldības uzdevumu īstenošana tiek nodrošināta, sniedzot 

maksas pakalpojumus saskaņā ar pašvaldības apstiprinātu c 

pašvaldības cenrādi, kurā nosaka maksāšanas kārtību un 

likmes; 

4. Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturtā daļa, ka 

pašvaldības sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi 

apstiprina ar pašvaldības saistošiem noteikumiem.; 

5. šāda regulējuma nepieciešamība izriet no Ministru 

kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumu Nr. 606 ”Noteikumi 

par darbības programmas ”Infrastruktūra un pakalpojumi” 

papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības 
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infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu 

līdz 2000”  un 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. 

2. Pašreizējā situācija un 

problēmas 

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt Krustpils 

novada Kūku pagasta Jaunās muižas ciemā sabiedrības 

vajadzības pēc aģentūras sniegtiem maksas pakalpojumiem. 

Saistošo noteikumu projekta būtība ir sasniegt to izdošanas 

mērķi, nosakot aģentūras sniegtos pakalpojumus un apstiprinot 

to cenrādi. 

3. Informācija par  plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nav plānota 

4. Informācija par  plānoto 

projekta ietekmi uz 

sabiedrību (mērķgrupām) 

un uzņēmējsabiedrības 

vidi pašvaldības teritorijā 

Ietekmēs labvēlīgi, nodrošinot iespēju lietot aģentūras sniegtos 

pakalpojumus. 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša 

ietekme uz uzņēmējsabiedrības vidi pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija 

administratīvām 

procedūrām 

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu 

piemērošana, ir aģentūra kā maksas pakalpojuma sniedzēja; 

pašvaldības izpilddirektors, kā aģentūras pārraugoša institūcija, 

kas ir tiesīga pieprasīt un saņemt informāciju par aģentūras 

darbību. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas. 

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā "Krustpils 

Novadnieks", pašvaldības mājas lapā internetā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs   K.Pabērzs 

 

 


