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Kārtība, kādā Vecumnieku novada pašvaldība līdzfinansē dzīvojamo māju pieslēgšanu
centralizētajai kanalizācijas sistēmai
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Vecumnieku novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība)
līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus dzīvojamās mājas pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1. iesniedzējs – dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība,
kopīpašnieki vai kopīpašuma īpašnieku pilnvarots pārstāvis;
2.2. pieslēgums – ārējās kanalizācijas tīkla daļa no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja
centralizētās kanalizācijas sistēmas līdz pievienojuma vietai iesniedzēja īpašumā esošai
ārējās ūdenssaimniecības sistēmas daļai vai dzīvojamās mājas ārsienai.
3. Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt dzīvojamo māju, kurām līdz zemesgabala robežai vai ielas
sarkanajai līnijai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam ir iespēja nodrošināt
centrālās kanalizācijas sistēmas pieslēgumu, pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
4. Pašvaldības līdzfinansējumu pieslēguma izbūvei piešķir kārtējā kalendārajā gadā pašvaldības
budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
II. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs un saņemšanas nosacījumi
5. Ar pašvaldības līdzfinansējumu tiek kompensētas būvniecības un izpildmērījuma izmaksas
pieslēguma izbūvei vienā īpašumā:
5.1. 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 50 EUR (piecdesmit euro) par viena kanalizācijas tīkla metra
izbūvi (tai skaitā skatakas), un kopā ne vairāk par 1000 EUR (viens tūkstotis euro), ja
pieslēguma izbūvi veic būvkomersants saskaņā ar izstrādāto apliecinājuma karti,
kompensējot tiešās pašteces pieslēguma izveides izmaksas kā tranšejas rakšana/aizrakšana,
cauruļvadu un skataku izbūve un izpildmērījums.
5.2. 30 EUR (trīsdesmit euro) par viena kanalizācijas tīkla metra izbūvi (tai skaitā skatakas) un
50 % apmērā izpildmērījuma izmaksas, bet kopā ne vairāk kā 500 EUR (pieci simti euro),
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ja pieslēguma izbūvi veic iesniedzējs saskaņā ar 2017. gada 9. maija Ministru kabineta
noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju noteikumi” 18. punktu, kompensējot pašteces
pieslēguma izveidei nepieciešamo būvmateriālu iegādes izmaksas (piemēram, cauruļvadi,
veidgabali, skatakas).
Pašvaldības līdzfinansējumu 100 % apmērā saskaņā ar saistošo noteikumu 5. punkta
nosacījumiem ir tiesīgas saņemt fiziskas personas, ja:
6.1. iesniedzējs vai viņa bērns ir persona ar I invaliditātes grupu, ir deklarēts un faktiski dzīvo
nekustamajā īpašumā;
6.2. iesniedzējs ir persona ar trūcīgas mājsaimniecības statusu, ja statuss ir spēkā iesnieguma
iesniegšanas brīdī un ja iesniedzējs ir deklarēts un faktiski dzīvo nekustamajā īpašumā;
6.3. iesniedzējs ir daudzbērnu ģimene un visi tās locekļi ir deklarēti un faktiski dzīvo
nekustamajā īpašumā;
6.4. iesniedzējs ir persona, kurai piešķirta vecuma pensija, un viņai nav laulātā, pilngadīgu
pirmās pakāpes radinieku lejupejošā taisnā līnijā (pilngadīgu bērnu) un kura ir deklarēta un
faktiski dzīvo nekustamajā īpašumā.
Lai pieteiktos saistošo noteikumu 5. punktā norādītā pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai,
iesniedzējs iesniedz pašvaldībā iesniegumu, pievienojot:
7.1. ja, izbūvējot pieslēgumu, ir skarts trešo personu īpašums un/vai inženierkomunikācijas –
dokumentu, kas apliecina pieslēguma būvdarbus un to nodošanu ekspluatācijā (būvvaldes
atzīme apliecinājuma kartes II daļā par būvdarbu pabeigšanu vai pakalpojuma sniedzēja
atzīme uz inženiertīkla pievada novietojuma plāna);
7.2. pieslēguma būvdarbu vai būvmateriālu un izpildmērījuma izmaksu veikšanu apliecinošus
dokumentus.
Saistošo noteikumu 5. punktā norādīto pašvaldības līdzfinansējumu ir tiesīgs saņemt
iesniedzējs, kurš ir pabeidzis pieslēguma izbūvi un kuram:
8.1. izbūvētā pieslēguma izpildmērījums ir ievietots topogrāfiskās informācijas datubāzē;
8.2. ir noslēgts līgums ar pašvaldības attiecīgā ciema teritorijas sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzēju par centralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu.
Lai pieteiktos saistošo noteikumu 6. punktā norādītā pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai,
iesniedzējs iesniegumam papildus pievieno dokumentu kopijas, kas apliecina iesniedzēja
atbilstību noteikumu 6. punktā norādītajai personu kategorijai.
Iesniegto dokumentu atbilstību saistošo noteikumu prasībām mēneša laikā izvērtē ar
Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija (turpmāk –
komisija), kuras sastāvā ir sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja pārstāvis.
Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt iesniedzējam papildu informāciju vai
precizēt iesniegtos dokumentus.
Izvērtējot noteikumu 7.2. punktā norādītos būvdarbu un tā izpildmērījuma izmaksu
apliecinošus dokumentus, komisija ņem vērā konkrētā pieslēguma būvniecībai nepieciešamos
būvdarbus un inženiertīklu uzmērīšanas darbus, kā arī aktuālās tirgus cenas.
Ja iesniegtie dokumenti vai nekustamais īpašums, par kuru pieprasīts pašvaldības
līdzfinansējums pieslēguma izbūvei, neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām vai
iesniedzējs komisijas noteiktajos termiņos nenovērš trūkumus iesniegumā un tam pievienotajos
dokumentos, komisija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu, par
to rakstveidā paziņojot iesniedzējam.
Ja iesniegtie dokumenti un nekustamais īpašums, par kuru pieprasīts pašvaldības
līdzfinansējums pieslēguma izbūvei, atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām,
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komisija pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu un rakstveidā paziņo
iesniedzējam.
15. Ja pieprasītais kopējais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajā kalendārajā
gadā pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus, prioritāri tiek vērtēts pieteikums, kurš iesniegts
agrāk.
16. Visus ar pieslēguma izveidi saistītos darbus organizē un pārrauga pašvaldības attiecīgā ciema
teritorijas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs.
17. Līdzfinansējums netiek piešķirs un netiek kompensētas izmaksas teritorijas labiekārtošanas
darbiem, t. sk., esošo krājtvertņu demontāžas darbiem.
III. Noslēguma jautājumi
18. Komisijas lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu iesniedzējs var apstrīdēt mēneša laikā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vecumnieku novada Domes saistošajiem noteikumiem
„Kārtība, kādā Vecumnieku novada pašvaldība līdzfinansē dzīvojamo māju pieslēgšanu
centralizētajai kanalizācijas sistēmai”
2021. gada 12. februārī
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sestajā daļā ir
noteikts, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus par
līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot
līdzfinansējuma apmēru un saņemšanas nosacījumus.
Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas organizēšana savā administratīvajā
teritorijā, un pašvaldības līdzfinansējums sekmēs dzīvojamo māju
pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai, attīstot
pakalpojumu sniegšanā efektīvas, ekonomiskas un drošas
tehnoloģijas, nodrošinot vides aizsardzību, samazinot vides
piesārņojuma risku, tādējādi veicinot dabas resursu ilgtspējīgu
izmantošanu. Lai sasniegtu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
līdzfinansēto ūdenssaimniecības projektos noteiktos galvenos
iznākuma rādītājus, ir lietderīgi sniegt pašvaldības atbalstu
iedzīvotājiem nekustamā īpašuma pieslēguma izbūvei pie
centralizētās kanalizācijas sistēmas.
Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un
tā saņemšanas nosacījumus dzīvojamās mājas pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai Vecumnieku novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Pašvaldības līdzfinansējumu pieslēguma izbūvei piešķir kārtējā
kalendārajā gadā pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu
ietvaros.

4.Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Neietekmē.

Iesniegto dokumentu atbilstību saistošo noteikumu prasībām
mēneša laikā izvērtē ar Vecumnieku novada pašvaldības
izpilddirektora rīkojumu izveidota komisija, kuras sastāvā ir
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja pārstāvis.
Komisijas lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai
atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu iesniedzējs var
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apstrīdēt mēneša laikā Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav veiktas.

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs
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