Lielvārdes novada domes 2018.gada 27.jūnija saistošo noteikumu Nr.12 „Lielvārdes novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļa
Informācija
1. Projekta nepieciešamības
1.1. Spēkā esošie Lielvārdes novada domes 2017.gada
pamatojums
29.marta saistošie noteikumi Nr.4 “Lielvārdes novada
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējuma
piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai
centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem”
(turpmāk – Saistošie noteikumi) nav pilnīgi un efektīvi
piemērojami praksē, vienlaicīgi radot papildus
administratīvo slogu personai, kura iesniedz pašvaldībā
pieteikumu par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā
īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas sistēmai.
1.2. Ņemot vērā veikto grozījumu apjomu, Saistošie
noteikumi izstrādāti jaunā redakcijā ar precizētu
nosaukumu
“Lielvārdes
novada
pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamā
īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai”.
1.3. Vairākās ūdenssaimniecības projektu kārtās
Lielvārdes pilsētā izbūvētas jaunas centralizētas
ūdensvada un kanalizācijas sistēmas, tādēļ nepieciešams
turpināt
veicināt
pieslēgšanos
minētajām
centralizētajām sistēmām.
1.4. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
1.punkts nosaka pašvaldību autonomo funkciju
organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana,
novadīšana, attīrīšana u.c.) neatkarīgi no tā, kā īpašumā
atrodas dzīvojamais fonds.
1.5. Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta sesto daļu vietējās pašvaldības dome var izdot
saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā
īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai
kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru
un tā saņemšanas nosacījumus.
2. Īss projekta satura izklāsts
2.1. Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt kanalizācijas
un ūdensapgādes sistēmu sakārtošanu un samazināt
vides piesārņojumu.
2.2. Saistošie noteikumi nosaka kārtību un apmēru,
kādā pašvaldība piešķir līdzfinansējumu nekustamā
īpašuma pieslēgšanai centralizētajām ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas sistēmām.
2.3. Saistošajos noteikumos paredzēts, ka personas
pieteikumu par līdzfinansējuma piešķiršanu izskata un
lēmumu pieņem ar Lielvārdes novada domes (turpmāk
– Dome) lēmumu izveidota komisija trīs komisijas

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

locekļu sastāvā pie nosacījuma, ja izpildītas Saistošo
noteikumu prasības un pašvaldības attiecīgā kalendārā
gada apstiprinātajā budžetā ir pietiekami finanšu
līdzekļi minētā līdzfinansējuma piešķiršanai. Pārējos
gadījumos lēmumu pieņem Dome.
3.1. Pašvaldības 2018.gada budžetā ir paredzēti finanšu
līdzekļi Saistošo noteikumu īstenošanai.
3.2. Lielvārdes novadā kopš 2017.gada nepieciešami
500 – 600 pieslēgumi četru līdz piecu gadu laikā.
3.3. Pašvaldības
līdzfinansējuma
piešķiršana
turpmākajos gados būs iespējama tikai pie nosacījuma,
ja pašvaldības apstiprinātajā kalendārā gada budžetā
šim mērķim būs paredzēti finanšu līdzekļi.
3.4. Saistošo noteikumu pilnīga īstenošana 2018.gadā
un turpmākajos gados būs atkarīga no personu iesniegto
pieteikumu skaita. Gadījumā, ja pašvaldības attiecīgā
kalendārā gada apstiprinātajā budžetā nebūs pietiekamu
finanšu līdzekļu Saistošo noteikumu pilnīgai
īstenošanai, Dome pēc personas pieteikuma atsevišķi
lems
jautājumu
par
līdzfinansējuma
piešķiršanu/atteikumu piešķirt, ņemot vērā arī
pašvaldības apstiprinātā budžeta iespējas.
3.5. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Domes
izveidota komisija 3 komisijas locekļu sastāvā.
Komisijas darbs tiks apmaksāts Domes noteiktajā
kārtībā un apmērā.
Saistošo noteikumu īstenošana pozitīvi ietekmēs
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
5.1. Saistošie noteikumi ietver personām skaidras un
administratīvajām procedūrām
saprotamas administratīvās procedūras līdzfinansējuma
piešķiršanai un saņemšanai nekustamā īpašuma
pieslēgšanai pie centralizētās ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmas.
5.2. Uz līdzfinansējuma piešķiršanu nevarēs pretendēt
persona, kurai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
5.3. Persona, kurai tiks piešķirts līdzfinansējums,
nevarēs pretendēt un saņemt Domes 2015.gada
26.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 ,,Nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība
Lielvārdes novadā” noteiktos nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumus par pieslēgumu centralizētajai
ūdensvada/ kanalizācijas sistēmai..
6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas
ar privātpersonām
konsultācijas ar privātpersonām.
Domes priekšsēdētāja
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