
Paskaidrojuma rakstsBauskas novada domes 2022. gada 27. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 27 "Par sa-biedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Bauskas no-vadā"Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija1. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt ūdenssaimniecības pakalpojumu snieg-šanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamībuun nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiempakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Bauskas novadā un dabas resursuracionālu izmantošanu.Saistošie noteikumi nosaka:1) kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievie-notas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijassistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;2) centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistē-mas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasībasnotekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu unugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteiku-mus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;4) administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.2. Projekta nepieciešamības pamato-jums Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 11. punkts nosaka, kadome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildībupar to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, par pašvaldībasinženierkomunikāciju un transporta infrastruktūras aizsardzību. Ūdenssaim-niecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtā daļa nosaka, ka vietējās pašval-dības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz:1) kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievie-notas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijassistēmai;2) centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistē-mas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteiku-mus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus;4) brīvkrānu izmantošanas kārtību;5) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību,savukārt minētā panta piektā daļa paredz domes tiesības paredzēt adminis-tratīvo atbildību par 1., 2., 4. un 5. punktā minēto saistošo noteikumu pārkāp-šanu.
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Līdz ar administratīvi teritoriālās reformas spēkā stāšanos 2021. gada 1. jūlijā,saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4. panta otro da-ļu jaunizveidoto Bauskas novadu veido līdzšinējais Bauskas novads, Iecavasnovads, Rundāles novads un Vecumnieku novads. Likuma pārejas noteikumu17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada domeizvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumusun pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Novada veidojošo bijušopašvaldību pieņemtie saistošie noteikumi ir spēkā esoši līdz novada saistošonoteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decem-brim.Pašlaik kārtību, kādā tiek organizēta sabiedrisko ūdenssaimniecību pakalpo-jumu sniegšana un to uzskaite, reglamentē Bauskas novada domes 2017. ga-da 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Bauskas novada ūdenssaimniecī-bas pakalpojumu sniegšanas un lietošanas saistošie noteikumi", Iecavas no-vada domes 2017. gada 8. augusta saistošie noteikumi Nr. 8 "Par sabiedriskoūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Iecavasnovadā", Rundāles novada domes 2018. gada 27. septembra saistošie notei-kumi Nr. 8 "Rundāles novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīkluun decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietoša-nas un aizsardzības noteikumi" un Vecumnieku novada domes 2018. gada24. oktobra saistošie noteikumi Nr. 12 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakal-pojumu sniegšanas un lietošanas kārtība".Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams noteikt vienotas prasības attiecībā uz sa-biedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtībujaunizveidotajā Bauskas novadā.3. Informācija par plānoto projekta ie-tekmi uz pašvaldības budžetu Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.4. Informācija par plānoto projekta ie-tekmi uz uzņēmējdarbības vidi paš-valdības teritorijā Nav būtiskas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.5. Informācija par administratīvajāmprocedūrām Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolēs pašvaldības administratīvajā teritori-jā reģistrēti ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji savas kompetencesietvaros un Bauskas novada pašvaldības policijas amatpersonas.Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Bauskas novada pašvaldības Adminis-tratīvā komisija.6. Informācija par konsultācijām arprivātpersonām Saistošie noteikumi pirms apstiprināšanas publicēti Bauskas novada pašvaldī-bas mājaslapā www.bauska.lv.Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar pašvaldībāstrādājošajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem.Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis
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